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I. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΓΗΔΛΔΤΖ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΜΔΩ ΣΖ ΠΡΟΚΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΕΤΓΗΖ
ΣΩΝ ΔΜΦΟΡΣΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΩΝ ΜΔΩΝ

Α΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ – ΚΑΝΟΝΗΚΔ ΑΜΟΗΒΔ
Γηα ηα ηξνρνθφξα (έκθνξηα ή θελά) πνπ εηζέξρνληαη απηνδχλακα κε ην ζχζηεκα RO-RO,
ζε νρεκαηαγσγά θαη επηβαηηθά πινία πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ, κέζσ ησλ πξνθπκαηψλ ηνπ
ιηκέλα ηζρχνπλ - θαηά είδνο ηξνρνθφξνπ - νη αθφινπζεο ακνηβέο:

α. Γιέλεσζης

Δίδος ηροτοθόροσ

Μονάδα
τρέωζης

Αμοιβή
ζε €

ηεκάρην

1,10

1.

Επηβαηεγά απηνθίλεηα (Ι.Χ.)

2.

Δίθπθια θαη επηβαηεγά ηξίθπθια

″

0,35

3.

Απηνθηλνχκελα θπιηθεία, ηξνρφζπηηα, mini bus,
νρήκαηα – γξαθεία – ηειενπηηθά, ηειεθσληθά
εξγαζηήξηα
θιπ.
ζπγγελνχο
νκνηφηεηαο
ηξνρνθφξα

″

4

Λεσθνξεία, Πνχικαλ

″

6

4.

5.α. Έκθνξηα θνξηεγά, βπηία, ςπγεία, TIR, MAFI,
ΤRAILERS, εκηθνξηεγά, ηξίθπθια (κεηαθνξηθά)
θαη παληφο είδνπο ηξνρνθφξα κεραλήκαηα
(ηξαθηέξ, θνξησηέο, γεξαλνί, θ.α.) ρξεψλνληαη κε
βάζε ην κηθηφ βάξνο, σο εμήο:
κέρξη 3 ηνλ.

″

απφ 3-10 ηνλ.

″

απφ 10-20 ηνλ.

″

άλσ ησλ 20 ηνλ.

″

2
5
8,5
12

β. ηα θελά ηξνρνθφξα κεηαθνξηθά κέζα
2
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β. Εύγιζης

Δίδος ηροτοθόροσ

Μονάδα
τρέωζης

Αμοιβή
ζε €

Έκθνξηα θνξηεγά, βπηία, ςπγεία, TIR, MAFI,
ΤRAILERS, εκηθνξηεγά, ηξίθπθια (κεηαθνξηθά) θαη
παληφο είδνπο ηξνρνθφξα κεηαθνξηθά κέζα, σο εμήο:
α. εηζεξρφκελα ζε πινία αζηηθήο ζχλδεζεο
πεξηνρψλ Αξγνζαξσληθνχ
β. εηζεξρφκελα ζε πινία πξννξηζκνχ ινηπψλ ιηκέλσλ
εζσηεξηθνχ

Τεκ.

1,5

″

3

Δκπηώζεις – Απαλλαγές
Δκπηώζεις
α. Επηβαηηθά ηξνρνθφξα ηεο θαηεγνξίαο 1 θαη 2 πνπ δηαθηλνχληαη κε πινία γξακκψλ
αζηηθήο ζχλδεζεο πεξηνρψλ ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, έθπησζε 20%.
β. Τξνρνθφξα ησλ θαηεγνξηψλ 3, 4 θαη 5 πνπ δηαθηλνχληαη κε πινία γξακκψλ
αζηηθήο ζχλδεζεο πεξηνρψλ ηνπ Αξγνζαξσληθνχ, έθπησζε 50 %.
γ. Τξνρνθφξα ηεο θαηεγνξίαο 1 πνπ δηαθηλνχληαη κε πινία πνπ ζπλδένπλ αζηηθέο
πεξηνρέο πνπ απέρνπλ απφ ην ιηκάλη έσο 7 κίιηα, έθπησζε 80%.
δ. Τξνρνθφξα ησλ θαηεγνξηψλ 3 θαη 4 πνπ δηαθηλνχληαη κε πινία πνπ ζπλδένπλ
αζηηθέο πεξηνρέο πνπ απέρνπλ απφ ην ιηκάλη έσο 7 κίιηα, έθπησζε 75%.
ε. Τξνρνθφξα ηεο θαηεγνξίαο 2 θαη 5 πνπ δηαθηλνχληαη κε πινία πνπ ζπλδένπλ αζηηθέο
πεξηνρέο πνπ απέρνπλ απφ ην ιηκάλη έσο 7 κίιηα, έθπησζε 90%.
ζη. Τξνρνθφξα φισλ ησλ θαηεγνξηψλ πνπ δηαθηλνχληαη κε πινία
δξνκνιφγηα Άγνλεο Γξακκήο, έθπησζε 50% .

πνπ εθηεινχλ

Απαλλαγές

Τα πάζεο θχζεσο ηξνρνθφξα πνπ αλήθνπλ ζηηο Έλνπιεο Δπλάκεηο.
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Β΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ - ΛΟΗΠΔ ΥΡΔΩΔΗ
Αμοιβές έκηακηης εργαζίας

Χξέσζε * ζε €
Γηα θάζε απαζρνινχκελν ζηελ
παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο κηαο
θπιαθήο εξγαζίαο

Εξγάζηκε
Ηκέξα
(Δεπηέξα Σάββαην)

Εμαηξεηέα
Ηκέξα
θαη Κπξηαθή

07.30΄-22.00΄

20

35

22.00΄-07.30΄

25

45

*Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ε ψξα
ΗΗ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΜΟΗΒΩΝ

Α.

ΚΑΝΟΝΗΚΩΝ ΑΜΟΗΒΩΝ

ηις κανονικές αμοιβές περιλαμβάνονηαι:
α. Οη ακνηβέο εξγαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα θαλνληθήο εξγαζίαο.
β. Η επίβιεςε θαη επνπηεία θαηά ηε δηάξθεηα θαλνληθήο εξγαζίαο
γ. Η επηβάξπλζε, ζε πνζνζηφ αλάινγν ησλ εξγαζηψλ, γηα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ ιηκέλα

Ο ηρόπος και η βάζη σπολογιζμού ηων αμοιβών έτοσν ως ακολούθως:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Οη ακνηβέο γηα δηέιεπζε ηξνρνθφξσλ κέζσ ησλ πξνθπκαηψλ ηνπ ιηκέλα ππνινγίδνληαη
αλά ηξνρνθφξν έκθνξην ή θελφ πνπ εηζέξρεηαη απηνδχλακα ζε νρεκαηαγσγφ ή
επηβαηηθφ πινίν πξννξηζκνχ εζσηεξηθνχ.
Η είζπξαμε ησλ ακνηβψλ ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ έρεη αλαηεζεί ζε εληεηαικέλνπο
ηξίηνπο (πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο θαη γεληθνχο πξάθηνξεο ησλ πινίσλ).
Απαιιαγέο θαη εθπηψζεηο επί ησλ ηηκνινγίσλ δηέιεπζεο ηξνρνθφξσλ κέζσ ησλ
πξνθπκαηψλ ηνπ ιηκέλα, ηζρχνπλ κφλν γηα ηηο αλαθεξφκελεο ζην παξφλ πεξηπηψζεηο.
Τα δηθαηψκαηα ηνπ παξφληνο ηηκνινγίνπ έρνπλ αλάινγε εθαξκνγή θαη ζε θάζε ηχπν
πινίνπ εζσηεξηθνχ ζην νπνίν εηζέξρνληαη απηνδχλακα θάζε είδνπο ηξνρνθφξα.
Κάζε άιιε θνξηνεθθνξησηηθή εξγαζία επί νρεκαηαγσγψλ πινίσλ, εθηφο ηεο δηέιεπζεο
ηξνρνθφξσλ, δηέπεηαη απφ ηα ζρεηηθά θαηά πεξίπησζε ηηκνιφγηα.
Τα ηξνρνθφξα ζηα νπνία δελ παξέρεηαη δχγηζε απαιιάζζνληαη ηεο ζρεηηθήο ακνηβήο
γηα ηελ εξγαζία απηή.
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Β. ΛΟΗΠΩΝ ΥΡΔΩΔΩΝ
Έθηαθηε εξγαζία ζεσξείηαη ε ζπλερηδφκελε πέξαλ ηεο εξγαζίαο πνπ παξέρεηαη απφ θπιαθή
εξγαζίαο (βάξδηα) δηάξθεηαο επηά σξψλ .
Η πεξίπησζε απηή έρεη εθαξκνγή ζηελ θαηφπηλ αίηεζεο παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο κηαο
θπιαθήο εξγαζίαο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δχγηζεο.
Κιάζκα ψξαο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 15΄ ιεπηά δελ ρξεψλεηαη. Κιάζκα κεγαιχηεξν ησλ
15΄ ιεπηψλ ππνινγίδεηαη σο νιφθιεξε ψξα.

ΗΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΟΗ – ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ

1. Τπότρεοι καηαβολής
Οη ακνηβέο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξφλ ηηκνιφγην βαξχλνπλ πάληνηε ην πινίν θαη
θαηαβάιινληαη απφ ηνλ Πινηνθηήηε, Πινίαξρν, Εθνπιηζηή, Γεληθφ ή Εηδηθφ δηαρεηξηζηή ή
ηνλ Ναπηηθφ Πξάθηνξα πνπ ηνλ εθπξνζσπεί.
Σε πεξίπησζε 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 ηε έλαξμε ηεο
λαχισζεο - ππνβάιεη ζηνλ ΟΛΠ δήισζε πνπ λα αλαθέξεη ηνλ λαπισηή θαη ηε δηάξθεηα
ηεο λαχισζεο.
Σε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ηεο δήισζεο απηήο εθ κέξνπο ηνπ πινηνθηήηε, ην πινίν θαη ν
λαπισηήο παξακέλνπλ αιιειεγγχσο ππεχζπλνη απέλαληη ζηνλ ΟΛΠ γηα ηελ θαηαβνιή
ησλ ακνηβψλ.

2. Υρόνος-ηρόπος καηαβολής αμοιβών και σποβολής δικαιολογηηικών
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.
Η ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο κεληαίαο δηέιεπζεο ηξνρνθφξσλ κε πινία, ζα πξέπεη λα
γίλεηαη ην πξψην δεθαήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηνλ κήλα ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη.
Τα ζηνηρεία απνηππψλνληαη ζε κεληαίεο θαηαζηάζεηο κε αλαιπηηθή αλαθνξά ζηα
εκεξήζηα δξνκνιφγηα θάζε πινίνπ κε ηνλ αληίζηνηρν αξηζκφ εηζεξρφκελσλ ηξνρνθφξσλ
ζε απηά θαη ζαθή αλαθνξά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππφθεηληαη ζε εθπηψζεηο ή απαιιαγέο
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ην παξφλ ηηκνιφγην.
Οη θαηαζηάζεηο απηέο ζα ππνγξάθνληαη απφ ην πξφζσπν πνπ δεζκεχεη ηελ εηαηξία (κε
βάζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ, αληίγξαθν ηνπ νπνίνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη ζηνλ
ΟΛΠ κεηά απφ θάζε κεηαβνιή ηνπ), ε νπνία εηζέπξαμε θαη νθείιεη λα απνδψζεη.
Τα ζηνηρεία ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ δηαζηαπξψλνληαη κε ηα αληίζηνηρα ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο ηεο Ο.Λ.Π. Α.Ε., ηεο Ληκεληθήο Αξρήο θαη ηεο αθηνπιντθήο εηαηξίαο. Εάλ απφ ηε
ζχγθξηζε απηή δηαπηζησζεί παξάιεηςε ή ειιηπήο θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ, νη νπνίεο
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην παξφλ ηηκνιφγην ζα έπξεπε λα έρνπλ εηζπξαρζεί θαη
απνδνζεί ζηελ Ο.Λ.Π. Α.Ε., ηφηε ε δηαθνξά βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη ζην δηπιάζην.
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Γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ηεο ρξέσζεο θαη είζπξαμεο, θαζψο θαη ηεο έγθαηξεο
απφδνζεο ησλ ελ ιφγσ ακνηβψλ, κπνξεί -κε απφθαζε ηνπ Δηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ ή
Γεληθνχ Δηεπζπληνχ ηνπ ΟΛΠ- λα δηελεξγείηαη επηηφπηνο έιεγρνο ησλ ζρεηηθψλ
δηθαηνινγεηηθψλ ηα φπνηα νη ηξίηνη νθείινπλ λα δηαηεξνχλ επί 5εηία απφ ηελ έθδνζή ηνπο
θαη λα ζέηνπλ ζηε δηάζεζε ησλ εληεηαικέλσλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Σηα δηθαηνινγεηηθά απηά ζπγθαηαιέγεηαη θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα βνεζήζεη ηνλ
δηελεξγνχκελν έιεγρν (ζηειέρε εθδνζέλησλ εηζηηεξίσλ, πεξηιεπηηθέο θαηαζηάζεηο θάζε
ηαμηδηνχ, νξηζηηθνί ινγαξηαζκνί εθθαζάξηζεο ησλ δνζνιεςηψλ κεηαμχ πινηνθηεηψλ θαη
πξαθηφξσλ, ζηειέρε ηηκνινγίσλ θαη θάζε άιιν θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθφ ή
ρξεζηκνπνηνχκελν ζρεηηθφ ινγηζκηθφ).
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