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11.
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13.
14.

Γενικά Δμποπεύμαηα
Θεσξνύληαη ηα εκπνξεύκαηα ή άιια είδε ηα νπνία δελ είλαη νκαδνπνηεκέλα θαη
δηαθηλνύληαη κε ζπλήζε ζπζθεπαζία (θηβώηηα, δέκαηα, ηεκάρηα, ζάθθνη, παιέηεο,
ξόιινη, θ.ιπ.).
Δπικίνδςνα θοπηία
πζθεπαζκέλεο νπζίεο, πιηθά θαη είδε πνπ νξίδνληαη, θαηεγνξηνπνηνύληαη,
ζπζθεπάδνληαη θαη κεηαθέξνληαη, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλή Ναπηηιηαθνύ
Κώδηθα Δπηθίλδπλσλ Φνξηίσλ (IMDG Code) θαη ηνπ ΠΓ 405/1996, όπσο απηό ηζρύεη,
θαζώο θαη νη θελέο ζπζθεπαζίεο απηώλ νη νπνίεο δελ έρνπλ θαζαξηζηεί (βιέπε
Παξάξηεκα ΗΗ).
Δπικίνδςνα θοπηία ειδικήρ μοπθήρ κινδύνος
Θεσξνύληαη ηα απόβιεηα θαη ηα θνξηία ησλ θαηεγνξηώλ 1, 2.1, 3, 4.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7
θαη 8 ηνπ IMDG Code (βιέπε Παξάξηεκα ΗΗ).
Δπγαζίερ επί πλοίος
Θεσξνύληαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη ζην θύηνο ή ην θαηάζηξσκα πινίνπ
(εθθόξησζε, θόξησζε, κεηαθόξησζε, κεηαηόπηζε).
Δπγαζίερ επί πποκςμαίαρ
Θεσξνύληαη ε παξάδνζε, ε παξαιαβή θαη ε κεηαηόπηζε εκπνξεπκάησλ.
Άμεζη παπάδοζη εμποπεςμάηων
Ζ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ απ’ επζείαο από ην πινίν ζην κεηαθνξηθό κέζν ηνπ
παξαιήπηε, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη απόζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία.
Άμεζη παπαλαβή
Ζ παξαιαβή θνξηίνπ πξνο θόξησζε ζε πινίν ή ρεξζαίν κέζν, ρσξίο λα
κεζνιαβήζεη απόζεζή ηνπ ζηελ πξνθπκαία.
Μεηαηόπιζη
Ζ κεηαθίλεζε εκπνξεπκάησλ επί ηνπ πινίνπ ή κέζσ πξνθπκαίαο ή από απνζήθε ζε
απνζήθε ή από ηόπν ζε ηόπν επί ηεο πξνθπκαίαο.
Μεηαθόπηωζη
Ζ εθθόξησζε από πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν θαη ε θόξησζή ηνπ ζε πινίν ή
άιιν κεηαθνξηθό κέζν.
Σransit Γιαμεηακόμιζη
Ζ εθθόξησζε από πινίν ή ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν εκπνξεύκαηνο πξνεξρόκελνπ
από ην εμσηεξηθό θαη ε θόξησζή ηνπ ζε πινίν ή άιιν κεηαθνξηθό κέζν κε
πξννξηζκό ην εμσηεξηθό.
Γιαλογή Φοπηίος
Ζ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ εκπνξεπκάησλ από ην ρώξν απόζεζεο ή απνζήθεπζεο,
πξνο θόξησζε ή παξάδνζε.
Σαξινόμηζη
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ηνπ ΟΛΠ, κε βάζε
ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα.
Μαηαίωζη επγαζίαρ
Ζ εμ νινθιήξνπ κε εθηέιεζε εξγαζίαο από ηελ πξνγξακκαηηζζείζα εξγαηηθή νκάδα.
Καθςζηέπηζη Δπγαζίαρ
Ζ επηβξάδπλζε έλαξμεο εξγαζίαο ή ε δηαθνπή θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο πνπ
νθείιεηαη ζην πινίν, ζην θνξηίν, ζηνλ Ο.Λ.Π., ζε αλσηέξα βία ή αθξαία θαηξηθά
θαηλόκελα.
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Η. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΑΗΩΝ ΔΠΗ ΓΔΝΗΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ
Α΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΣΗΚΔ ΔΡΓΑΗΔ
1. Κανονικέρ Αμοιβέρ

Δίδνο

Φνξηία
Γηάθνξα κε
ζπλήζε
ζπζθεπαζία

Μνλάδα
Υξέσζεο

Σόλνο

Ακνηβή ζε €
Δξγαζίεο επί
Πινίνπ

Δξγαζίεο επί Πξνθπκαίαο
Άκεζε
Παξάδνζε ή
Παξαιαβή

Έκκεζε
Παξάδνζε ή
Παξαιαβή

6,5

13

5

2. Δκπηώζειρ ζηιρ θοπηοεκθοπηωηικέρ επγαζίερ
Δξγαζίεο επί Πξνθπκαίαο
Καηεγνξία Δκπνξεύκαηνο

Δκπνξεύκαηα εγρώξηαο
παξαγσγήο πνπ πξννξίδνληαη
γηα εμαγσγή

Δξγαζίεο επί
Πινίνπ

Άκεζε
Παξάδνζε ή
Παξαιαβή

Έκκεζε
Παξάδνζε ή
Παξαιαβή

35%

35%

35%
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3. Πποζαςξήζειρ ζηιρ θοπηοεκθοπηωηικέρ επγαζίερ
Δξγαζίεο επί Πξνθπκαίαο
Καηεγνξία Δκπνξεύκαηνο

Δξγαζίεο επί
Πινίνπ

Άκεζε
Παξάδνζε ή
Παξαιαβή

Έκκεζε
Παξάδνζε ή
Παξαιαβή

1. Δκπνξεύκαηα επηθίλδπλα

50%

50%

50%

2. Δκπνξεύκαηα εηδηθήο κνξθήο
θηλδύλνπ

100%

100%

100%

-

100%

100%

-

125%

125%

3. Δκπνξεύκαηα εμσηεξηθνύ πνπ
θνκίδνληαη κε ρεξζαία κέζα:
α. ηδεξνδξνκηθώο ή νδηθώο
κε απηνθίλεηα TIR πνπ
εθθνξηώλνληαη από ηα
πιάγηα ή ην επάλσ κέξνο
β. Οδηθώο κε θιεηζηά
απηνθίλεηα TIR πνπ
εθθνξηώλνληαη από ηελ
νπίζζηα ζύξα
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Β΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΗΔ ΔΠΗ ΠΛΟΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΚΤΜΑΗΑ
Μονάδα
Υπέωζηρ

Αμοιβή ζε €

Σόλνο

6,80

α. Με θνξεηή πιάζηηγγα

»

1,5

β. Με εδαθηαία πιάζηηγγα

»

0,5

Γηα θάζε δύγηζε

5

Σόλνο

9

»

18

γ. Μέζσ πξνθπκαίαο (από ην πινίν
ζηελ πξνθπκαία ή αληίζηξνθα)

»

18

δ. Δπί ηεο πξνθπκαίαο
(από ηόπν ζε ηόπν ή από απνζήθε
ζε απνζήθε)

»

12

Δίδορ Δπγαζίαρ
1. Γιαλογή
2. Εύγιζη

γ. Βπηηνθόξνπ νρήκαηνο κεηαθνξάο
θαπζίκσλ γηα εθνδηαζκό πινίνπ
3. Μεηαηόπιζη
α. Δληόο ηνπ θύηνπο ή από ην θύηνο ζην
θαηάζηξσκα ηνπ ίδηνπ θύηνπο ή
αληίζηξνθα
β. Από ην θύηνο ζε άιιν θύηνο ηνπ
πινίνπ ή ζην θαηάζηξσκα άιινπ
θύηνπο ή αληίζηξνθα

4. Σαξινόμηζη

10
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΛΟΗΠΔ ΥΡΔΩΔΗ
1. Καθςζηεπήζειρ
Υπέωζη * ζε €
Για κάθε απαζσολούμενο επγάηη

Δπγάζιμη Ζμέπα
(Γεςηέπα - άββαηο)

Δξαιπεηέα Ζμέπα
και Κςπιακή

Οπνηαδήπνηε ώξα ηνπ 24ώξνπ

33

55

* Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ε ώξα
2. Μαηαιώζειρ
Για κάθε επγάηη και σειπιζηή
θοπηοεκθοπηωηικού
μησανήμαηορ, πος έσει
ππογπαμμαηιζηεί

Υπέωζη * ζε €
Δπγάζιμη Ζμέπα
Δξαιπεηέα Ζμέπα
(Γεςηέπα – άββαηο)
και Κςπιακή
160

230

* Ζ ρξέσζε ππνινγίδεηαη αλά εξγάηε ή ρεηξηζηή θαη αλά θπιαθή εξγαζίαο
3. Υπεώζειρ Έκηακηηρ Δπγαζίαρ
Για κάθε απαζσολούμενο επγάηη και
σειπιζηή θοπηοεκθοπηωηικού
μησανήμαηορ ενηόρ ηων σπονικών
οπίων

Δπγάζιμη Ζμέπα *
(Γεςηέπα - άββαηο)

Δξαιπεηέα Ζμέπα
και Κςπιακή

07.30 - 22.00

-

85**

22.00- 05.00

30*

36*

05.30- 07.30

38*

30*

Παξάηαζε νπνηαζδήπνηε θπιαθήο

17*

30*

Υπέωζη ζε €

* Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ε ώξα
** Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην εκεξνκίζζην
4. Απολογιζηικέρ Υπεώζειρ
α. Ανά θςλακή επγαζίαρ
Για κάθε απαζσολούμενο
επγάηη

Υπέωζη ζε €
Δπγάζιμη Ζμέπα (Γεςηέπα - άββαηο) Δξαιπεηέα Ζμέπα και Κςπιακή
160

230

β. Ωπιαία παπάηαζη θςλακήρ:
Για κάθε απαζσολούμενο
επγάηη ή οδηγό
Γηα θάζε ώξα επηπιένλ ηνπ
7ώξνπ

Υπέωζη ζε €
Δπγάζιμη Ζμέπα (Γεςηέπα-άββαηο)
Δξαιπεηέα Ζμέπα και Κςπιακή
33

55

5. Υπέωζη έκδοζηρ εγγπάθων
Γηα θάζε «Πηζηνπνηεηηθό» ή «Πξάμε Βεβαίσζεο» ή «Πξάμε Δπαιήζεπζεο» ή «Άδεηα
Δμόδνπ Δκπνξεπκάησλ» θαη γηα θάζε ζειίδα αηηνύκελνπ αληίγξαθνπ θαηαβάιιεηαη ην
πνζό ησλ € 3,30.
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ΄: ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΑ
1. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΩΡΗΝΖ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΓΔΝΗΚΩΝ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ
ΠΟΤ ΜΔΣΑΦΔΡΟΝΣΑΗ ΜΔ ΠΛΟΗΑ
Ζ ρξέσζε γίλεηαη αλά εκέξα παξακνλήο θαη αλά ηόλν.
Από

Έσο

€ αλά ηόλν

ηελ 1ε εκέξα
ηελ 31ε »
ηελ 61ε »
ηελ 91ε »

ηελ 30ε εκέξα
ηελ 60ε »
ηελ 90ε »
θαη κεηά

0,45
1,60
2,50
2,80

2. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ
ΠΡΟΩΡΗΝΖ
ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ
ΓΔΝΗΚΩΝ
ΜΔΣΑΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΜΔ ΥΔΡΑΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ

ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ

Ζ ρξέσζε γίλεηαη αλά εκέξα παξακνλήο αλά ηόλν.
Από

Έσο

1
3 εκέξεο
4
10 »
11 εκέξεο θαη άλσ

€ αλά ηόλν
0,45
0,90
1,80

3. ΔΚΠΣΩΔΗ
α. Δπί γεληθώλ εκπνξεπκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ην εμσηεξηθό θαη
απνδεδεηγκέλα κεηαθνξηώλνληαη γηα ην εμσηεξηθό

35%

β. Δπί εκπνξεπκάησλ εγρώξηαο παξαγσγήο πνπ πξννξίδνληαη γηα ην
εμσηεξηθό

35%

γ. Οηθνζθεπέο

50%
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ΗΗ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΗ ΒΑΖ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΑΜΟΗΒΩΝ
Α. Κανονικών Αμοιβών
ηηο θαλνληθέο ακνηβέο πεξηιακβάλνληαη:
α.

νη ακνηβέο εξγαηώλ γηα ηηο θνξηνεθθνξησηηθέο θαη ηηο πξόζζεηεο εξγαζίεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο πξσηλήο θαη απνγεπκαηηλήο θπιαθήο ησλ εξγάζηκσλ εκεξώλ.

β. ε επίβιεςε θαη επνπηεία όισλ ησλ εξγαζηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξσηλήο θαη
απνγεπκαηηλήο θπιαθήο ησλ εξγάζηκσλ εκεξώλ.
γ. ε ρξήζε θνξηνεθθνξησηηθώλ κεραλεκάησλ. Δμαηξνύληαη νη γεξαλνγέθπξεο, νη γεξαλνί θαη
ηα αλπςσηηθά κεραλήκαηα πνπ θνξηνεθθνξηώλνπλ θνξηία βάξνπο άλσ ησλ 10 ηόλσλ.
ε πεξίπησζε πνπ γηα ηελ αζθαιή θνξηνεθθόξησζε ή δηαρείξηζε ηνπ θνξηίνπ βάξνπο
θάησ ησλ 10 ηόλσλ, θξηζεί από ηηο Τπεξεζίεο ηνπ ΟΛΠ απαξαίηεηε ε ρξήζε ηνπ γεξαλνύ
αλπςσηηθήο ηθαλόηεηαο άλσ ησλ 10 ηόλσλ, ηόηε γίλεηαη ρξέσζε βάζεη ηνπ Σηκνινγίνπ
Υξήζεσο θαη Δθκηζζώζεσο Μεραληθώλ Μέζσλ θαη Δξγαιείσλ Φνξηνεθθνξηώζεσο.
δ. ε ρξήζε πεξνλνθόξσλ νρεκάησλ (θιάξθ) ζηηο εξγαζίεο πξνθπκαίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
πξσηλήο θαη απνγεπκαηηλήο θπιαθήο ησλ εξγάζηκσλ εκεξώλ.
ε. πνζνζηό αλάινγν ησλ εξγαζηώλ γηα έμνδα δηνίθεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ιηκέλα.
ζη. Υξήζε θνξηνεθθνξησηηθώλ ζπζθεπώλ.
Ο ηπόπορ και η βάζη ςπολογιζμού ηων αμοιβών έσοςν ωρ ακολούθωρ:
1.

Οη θαλνληθέο ακνηβέο γηα ηηο εξγαζίεο θνξηνεθθόξησζεο ππνινγίδνληαη θαη
θαηαβάιινληαη γηα δύν ζηάδηα εξγαζίαο, δειαδή εξγαζίεο επί πινίνπ θαη εξγαζίεο επί
πξνθπκαίαο (άκεζε ή έκκεζε παξάδνζε/παξαιαβή).
Οη ρξεώζεηο ππνινγίδνληαη ζε ειάρηζηε πνζόηεηα ελόο ηόλνπ αλά θνξησηηθή.

2.

Ακνηβέο γηα άκεζε παξάδνζε/παξαιαβή εκπνξεπκάησλ ρξεώλνληαη κόλν ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ ε παξάδνζε/παξαιαβή ηνπ εκπνξεύκαηνο γίλεηαη απ’ επζείαο ζε/από
ην κεηαθνξηθό κέζν ηνπ παξαιήπηε ή θνξησηή, ρσξίο λα κεζνιαβήζεη απόζεζή ηνπ
ζηελ πξνθπκαία.
Δμαηξνύληαη θαη θαηαβάιινληαη ακνηβέο άκεζεο παξάδνζεο/παξαιαβήο:
α. νη πεξηπηώζεηο θνξηίσλ κπαλαλώλ, λσπώλ θνξηίσλ θαη νπσξνθεπεπηηθώλ όπνπ ην
θνξηίν ηνπνζεηείηαη αλαγθαζηηθά ζηελ πξνθπκαία γηα κηθξό ρξνληθό δηάζηεκα (όρη
κεγαιύηεξν ηεο θπιαθήο εξγαζίαο), ρσξίο λα πξνσζείηαη ζε απνζήθε, νπόηε νη
ακνηβέο γηα ηηο εξγαζίεο πξνθπκαίαο πεξηνξίδνληαη ζηηο αληίζηνηρεο ηεο άκεζεο
παξαιαβήο θαη ν ππόρξενο θαηαβάιιεη ηα κηζζώκαηα γηα ηα κεραληθά κέζα πνπ ζα
ρξεζηκνπνηεζνύλ.
β. νη πεξηπηώζεηο θνξηίσλ εζσηεξηθνύ, όπνπ ν θνξησηήο ησλ εκπνξεπκάησλ
εθθνξηώλεη από ην ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν ηα εκπνξεύκαηα θαη ηα απνζέηεη ζηελ
πιεπξά ηνπ πινίνπ γηα λα θνξησζνύλ.

3.

Μεηαθνξηώζεηο εκπνξεπκάησλ δηαθηλνπκέλσλ in transit από πινίν ζε πινίν:
α. Απ’ επζείαο
Ακνηβή γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ γηα ηελ εθθόξησζε από ην πινίν θαη ακνηβή γηα ηηο
εξγαζίεο επί πινίνπ γηα ηε θόξησζε ζην άιιν πινίν.
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β. Μέζσ ηεο πξνθπκαίαο
Ακνηβή γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ γηα ηελ εθθόξησζε από ην πινίν, ακνηβή γηα ηηο
εξγαζίεο πξνθπκαίαο έκκεζεο παξάδνζεο πξνζαπμεκέλε θαηά 50% θαη ακνηβή γηα
ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ γηα ηε θόξησζε ζην άιιν πινίν.
γ. Μέζσ πξνθπκαίαο κεηά από πιήξσζε ή εθθέλσζε Δκπνξεπκαηνθηβσηίνπ
Ακνηβή γηα εξγαζίεο επί πινίνπ γηα ηελ εθθόξησζή ηνπ από ην πινίν, ακνηβή γηα
εξγαζίεο άκεζεο πιήξσζεο ή εθθέλσζεο, ακνηβή έκκεζεο παξάδνζεο ή παξαιαβήο
θαη ακνηβή εξγαζηώλ επί πινίνπ γηα ηε θόξησζή ηνπ ζην άιιν πινίν.
Γηεπθξηλίδεηαη όηη εάλ πξόθεηηαη γηα εξγαζία επί έκθνξηνπ εκπνξεπκαηνθηβώηηνπ έρεη
εθαξκνγή ην ηηκνιόγην πνπ ηζρύεη γηα ηηο εξγαζίεο θνξηνεθθόξησζεο
εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
4.

Γηα ηε ρξήζε ησλ γεξαλώλ ζηε θνξηνεθθόξησζε θνξηίσλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηνπο 10
ηόλνπο, νη ρξεώζεηο ππνινγίδνληαη κε βάζε ηα πξνβιεπόκελα ζην «Σηκνιόγην Υξήζεο
θαη Δθκίζζσζεο Μεραληθώλ Μέζσλ θαη Δξγαιείσλ».

5.

Οη νηθνζθεπέο απαιιάζζνληαη ησλ πξνζαπμήζεσλ ησλ θνξη/θώλ εξγαζηώλ.

6.

Γιασειπιζηική Γιαδικαζία και Σιμολογιακή ανηιμεηώπιζη ηων Μεηαθεπόμενων με
Υεπζαία Μεηαθοπικά Μέζα Δμποπεςμάηων
Α΄ ΓΗΑΥΔΗΡΗΣΗΚΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ
Α.1. ε πεξηπηώζεηο πνπ έκθνξηα απηνθίλεηα(TIR) κε ξπκνπιθνύκελν ή κε όρεκα,
θαζώο θαη απηνθίλεηα - ςπγεία, ηα νπνία κεηαθέξνπλ από ην εμσηεξηθό
εκπνξεύκαηα πνπ ππόθεηληαη ζε ηεισλεηαθνύο δαζκνύο θαη ινηπνύο θόξνπο,
εηζέξρνληαη θαη ζηαζκεύνπλ ζηνπο εθηόο Διεύζεξεο Εώλεο ππαίζξηνπο ρώξνπο ηνπ
Ο.Λ.Π., πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνύλ νη επηβαιιόκελεο ηεισλεηαθέο δηαηππώζεηο ή
ν ηεισληζκόο ησλ πάζεο θύζεσο κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ,
εάλ νη
γεληθόηεξεο αλάγθεο ηνπ ιηκέλα δελ επηηξέπνπλ ηελ ηαρεία εμππεξέηεζή ηνπο ζηνπο
ρώξνπο ηεο Διεύζεξεο Εώλεο, ν αξκόδηνο Γηεπζπληήο ηνπ Ο.Λ.Π. -ζε ζπλελλόεζε
κε ηηο Σεισλεηαθέο Αξρέο- κπνξεί λα εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ησλ πην πάλσ
δηαδηθαζηώλ εθηόο ηεο Διεύζεξεο Εώλεο θαη ρσξίο ηε ζπκκεηνρή ησλ δηαρεηξηζηηθώλ
νξγάλσλ, ησλ εξγαηώλ θαη ησλ κεραληθώλ κέζσλ ηνπ Ο.Λ.Π.
ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκάησλ ηεο Γηεύζπλζεο
Γηαθίλεζεο Απηνθηλήησλ θαη Γεληθνύ Φνξηίνπ αλαγξάθεη ζην Γεισηηθό Δηζαγσγήο
(TIR) πνπ θαηαηίζεηαη ηνλ ραξαθηεξηζκό «ΔΚΣΟ ΔΛΔΤΘΔΡΖ ΕΩΝΖ»,
ελεκεξώλεη εγγξάθσο ην Σκήκα Δζόδσλ γηα ηελ είζπξαμε ησλ πξνβιεπόκελσλ
ακνηβώλ θαη ζρεκαηίδεη ηνλ δηαρεηξηζηηθό θάθειν.
Α.2. ε πεξηπηώζεηο πνπ έκθνξηα απηνθίλεηα TIR κε ξπκνπιθνύκελν ή κε όρεκα θαη
ςπγεία, ηα νπνία κεηαθέξνπλ εκπνξεύκαηα θαη άιια είδε από ην εμσηεξηθό,
ππνθείκελα ζε ηεισλεηαθνύο δαζκνύο θαη ινηπνύο θόξνπο, εηζέξρνληαη ζηνπο
ππαίζξηνπο ρώξνπο ηεο Διεύζεξεο Εώλεο:
α. Γηα ηεισληζκό ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ θαη ηελ απ’ επζείαο
παξαιαβή θαη εηζαγσγή ηνπο ζηελ επηθξάηεηα κε ην ίδην ρεξζαίν κεηαθνξηθό
κέζν, ζην Γεισηηθό Δηζαγσγήο αλαγξάθεηαη ν ραξαθηεξηζκόο «ΑΜΔΖ
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ΠΑΡΑΓΟΖ» ησλ εκπνξεπκάησλ επί ηνπ ηδίνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ, θαζώο θαη ε
Γηαρείξηζε ζηελ νπνία ζα δηελεξγεζνύλ νη ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν
Δηδηθόο Καλνληζκόο Παξαιαβήο θαη Παξάδνζεο Δκπνξεπκάησλ ηνπ Ο.Λ.Π.
Σν αξκόδην όξγαλν ηεο Γηαρείξηζεο έρεη ηελ επζύλε γηα ηελ αθξίβεηα ηεο
θαηακέηξεζεο ηνπ θνξηίνπ, θαζώο θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ Σκήκαηνο
Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκάησλ γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απαηηεζεί κέξνο ή όιν ην
θνξηίν λα κεηαθηλεζεί από ην ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν ζην έδαθνο γηα λα είλαη
δπλαηή ε αθξηβήο θαηακέηξεζή ηνπ ή ν ηεισληζκόο ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα λα
επαλακεηαθηλεζεί από ην έδαθνο ζην ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν.
β. Γηα ηεισληζκό ησλ κεηαθεξόκελσλ εκπνξεπκάησλ θαη ηελ ελ ζπλερεία παξαιαβή
ηνπο απ’ επζείαο θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηελ επηθξάηεηα, κεηά από κεηαθίλεζή
ηνπο από ην ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν πνπ ηα κεηέθεξε ζε άιιν ρεξζαίν
κεηαθνξηθό κέζν ηνπ παξαιήπηε. ην Γεισηηθό Δηζαγσγήο αλαγξάθεηαη ν
ραξαθηεξηζκόο «ΑΜΔΖ ΠΑΡΑΓΟΖ» κε άιιν κεηαθνξηθό κέζν, θαζώο θαη ε
Γηαρείξηζε ζηελ νπνία ζα δηελεξγεζνύλ νη δηαηππώζεηο πνπ πξνβιέπεη ν Δηδηθόο
Καλνληζκόο Παξαιαβήο θαη Παξάδνζεο Δκπνξεπκάησλ ηνπ Ο.Λ.Π.
γ. Γηα ηελ παξάδνζε ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνπλ ζηελ Διεύζεξε δώλε
Πεηξαηά θαη ηελ εηζαγσγή ηνπο ζηνπ απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο ηνπ Ο.Λ.Π.
ηελ πεξίπησζε απηή ην Σκήκα Γηαρείξηζεο Δκπνξεπκάησλ αλαγξάθεη επί ηνπ
Γεισηηθνύ Δηζαγσγήο ηε Γηαρείξηζε ζηελ νπνία ζα εηζαρζνύλ ηα ελ ιόγσ
εκπνξεύκαηα.
Α.3. Έκθνξηα απηνθίλεηα TIR κε ξπκνπιθνύκελν ή κε όρεκα θαη ςπγεία πνπ
κεηαθέξνπλ εκπνξεύκαηα πνπ ππόθεηληαη ζε ηεισλεηαθνύο δαζκνύο ή άιινπο
θόξνπο πνπ εηζέξρνληαη ζηνπο ρώξνπο ηεο Διεύζεξεο Εώλεο γηα δηελέξγεηα
ηεισλεηαθώλ δηαηππώζεσλ θαη ηε θόξησζή ηνπο ζε πινίν κε πξννξηζκό ην
εμσηεξηθό, κεηά από πξνεγνύκελε ή κε εηζαγσγή ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ
κεηαθέξνπλ ζε εκπνξεπκαηνθηβώηηα.
ηελ πεξίπησζε απηή ζην Γεισηηθό Δηζαγσγήο αλαγξάθεηαη ν ραξαθηεξηζκόο
«ΓΗΔΛΔΤΖ ΠΡΟ ΦΟΡΣΩΖ» θαη ε Γηαρείξηζε ζηελ νπνία ζα δηελεξγεζνύλ νη
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό Παξαιαβήο θαη Παξάδνζεο
Δκπνξεπκάησλ ηνπ Ο.Λ.Π.
Β΄ ΔΠΗΒΑΛΛΟΜΔΝΔ ΚΑΣΑ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΥΡΔΩΔΗ
Β.1. ηηο πεξηπηώζεηο δηελέξγεηαο ηεισλεηαθώλ δηαηππώζεσλ ή ηεισληζκνύ ησλ
εκπνξεπκάησλ ζε ρώξνπο ηνπ Ο.Λ.Π. εθηόο Διεύζεξεο Εώλεο, θάζε εηζεξρόκελν
όρεκα θαη θάζε ξπκνπιθνύκελν απηνύ επηβαξύλεηαη κε ηηο αθόινπζεο ρξεώζεηο γηα
ηε ρξήζε ιηκέλνο:
α. Δάλ νινθιεξώζνπλ ηηο
€ 10 γηα θάζε εηζεξρόκελν όρεκα θαη
δηαηππώζεηο θαη εμέιζνπλ εληόο
€ 10 γηα θάζε ξπκνπιθνύκελν απηνύ
ηεο ίδηαο εκέξαο:
β. Δάλ παξακείλνπλ πέξαλ ηεο κίαο εκέξαο, ηεο εκεξνκελίαο εηζόδνπ
ζεσξνπκέλεο σο πξώηεο, θαηαβάιινπλ ηηο αθόινπζεο ρξεώζεηο:
- Πξώηε εκέξα

Υσξίο ρξέσζε
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- Γεύηεξε εκέξα
- Γηα θάζε εκέξα κεηά ηε δεύηεξε

€ 30 γηα θάζε όρεκα θαη επηπιένλ
€ 30 γηα θάζε ξπκνπιθνύκελν απηνύ.
€ 50 γηα θάζε όρεκα θαη επηπιένλ
€ 50 γηα θάζε ξπκνπιθνύκελν απηνύ.

Β.2. Δάλ ν ηεισληζκόο ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ κεηαθέξνληαη νδηθώο από ην εμσηεξηθό
γίλεηαη ΔΝΣΟ ησλ ρώξσλ ηεο Διεύζεξεο Εώλεο -κε ζπκκεηνρή εξγαηώλ θαη
κέζσλ ηνπ Ο.Λ.Π., κε εθαξκνγή ηεο πξνβιεπόκελεο δηαρεηξηζηηθήο δηαδηθαζίαογίλνληαη νη αθόινπζεο ρξεώζεηο:
α.

Γηα Άκεζε Παξάδνζε ζην ίδην απηνθίλεην TIR πνπ ηα κεηέθεξε, εθαξκόδνληαη:
- νη θαλνληθέο ακνηβέο άκεζεο παξάδνζεο κεησκέλεο θαηά 50%.
- νη πξνζαπμεκέλεο ηεο έκκεζεο παξάδνζεο, εθόζνλ κεζνιάβεζε κεηαθίλεζε
ηνπ θνξηίνπ ζην έδαθνο θαη αληίζηξνθα.

β.

Γηα Άκεζε Παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ ζε άιιν κεηαθνξηθό κέζν ηνπ παξαιήπηε:
- νη θαηά πεξίπησζε πξνζαπμεκέλεο ακνηβέο ηεο άκεζεο παξάδνζεο.

γ.

Γηα παξάδνζε ηνπ θνξηίνπ ζην κεηαθνξηθό κέζν ηνπ παξαιήπηε κεηά από ηελ
πξνεγνύκελε εηζαγσγή ηνπ ζηηο απνζήθεο ηνπ Ο.Λ.Π.:
- νη θαηά πεξίπησζε πξνβιεπόκελεο πξνζαπμεκέλεο ακνηβέο ηεο έκκεζεο
παξάδνζεο.

δ.

Γηα παξάδνζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζην ίδην ην απηνθίλεην TIR πνπ ηα
κεηέθεξε:
- ε ακνηβή εξγαζηώλ πξνθπκαίαο επί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, κεησκέλε θαηά
50%.

ε.

Γηα ηελ παξάδνζε εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ ζε άιιν κεηαθνξηθό κέζν ηνπ
παξαιήπηε:
- εθόζνλ δελ κεζνιαβήζεη απόζεζε ζηελ πξνθπκαία, ε θαλνληθή ακνηβή
εξγαζηώλ πξνθπκαίαο επί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.
- εάλ κεζνιαβήζεη απόζεζε ζηελ πξνθπκαία, ην δηπιάζην ηεο θαλνληθήο
ακνηβήο εξγαζηώλ πξνθπκαίαο επί εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ.

ζη. Γηα ηελ παξάδνζε ηξνρνθόξσλ εκπνξεπκάησλ πνπ δηαθηλνύληαη νδηθώο
παξαδίδνληαη απηνδύλακα:
- νη ακνηβέο άκεζεο παξάδνζεο γεληθώλ θνξηίσλ, κεησκέλεο θαηά 50%.
δ.

θαη

Γηα ηελ παξάδνζε ηξνρνθόξσλ πνπ εθθνξηώλνληαη απηνδύλακα από νδηθά ή
ζηδεξνδξνκηθά κέζα:
- νη ακνηβέο άκεζεο παξάδνζεο γεληθώλ θνξηίσλ, κεησκέλεο θαηά 50%.

Β.3. ε πεξίπησζε θαζπζηεξήζεσλ ή καηαηώζεσλ ζηηο εξγαζίεο θνξηνεθθόξησζεο ησλ
TIR, νη νπνίεο νθείινληαη ζην κεηαθνξηθό κέζν ή ην θνξηίν ή ζε ιόγνπο αλσηέξαο
βίαο ή αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα, θαηαβάιινληαη νη αλσηέξσ πξνβιεπόκελεο
ρξεώζεηο θαζπζηεξήζεσλ ή καηαηώζεσλ, νη νπνίεο επηκεξίδνληαη ζε θάζε
παξαιήπηε αλάινγα κε ηελ παξαδηδόκελε ζε απηόλ πνζόηεηα ηνπ θνξηίνπ.
Β. Ππόζθεηων Δπγαζιών
Οη εξγαζίεο παξέρνληαη κε κέζα θαη πξνζσπηθό ηνπ Ο.Λ.Π., κεηά από αίηεζε ησλ
ελδηαθεξόκελσλ.
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Γ. Λοιπών Υπεώζεων
Γ.1. Με ζθνπό ηελ απνθπγή θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο πινίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή, ηζρύνπλ ηα αθόινπζα:
α. Σν πινίν πνπ είλαη ζε παξαβνιή, ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεηαη από ηα
θξεπηδώκαηα ηνπ ιηκέλα, ην αξγόηεξν κέζα ζε κηα (1) ώξα από ηελ απνπεξάησζε ησλ
θνξηνεθθνξησηηθώλ ηνπ εξγαζηώλ.
ε πεξίπησζε κε ζπκκόξθσζεο, ν πινίαξρνο, ή ν λόκηκνο εθπξόζσπνο, ή ν λαπηηθόο
πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ, βαξύλεηαη κε ηελ εθάζηνηε, αληίζηνηρε κε ην ρξόλν
θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο, δαπάλε, γηα όινπο ηνπο δηαηεζέληεο ζην άιιν πινίν
εξγάηεο (θύηνπο θαη πξνθπκαίαο) θαη ηνπο ρεηξηζηέο θνξηνεθθνξησηηθώλ κεραλεκάησλ.
β. ηηο πεξηπηώζεηο πνπ δύν πινία εμππεξεηνύληαη κε ηελ ίδηα εξγαηηθή νκάδα, ή όηαλ ε
ιήμε εξγαζηώλ ελόο πινίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε εξγαζηώλ άιινπ πνπ πεξηκέλεη γηα
παξαβνιή, ην πινίν πνπ είλαη ζε παξαβνιή ππνρξενύηαη λα απνκαθξύλεηαη από ην
θξεπίδσκα ηνπ ιηκέλα, αθήλνληαο ην ειεύζεξν γηα ην αλακέλνλ πινίν, ην αξγόηεξν
κέζα ζε κηα (1) ώξα από ηελ απνπεξάησζε ησλ θνξηνεθθνξησηηθώλ ηνπ εξγαζηώλ θαη
ην πινίν πνπ είλαη ζε αλακνλή ππνρξενύηαη λα μεθηλά ηελ θνξηνεθθνξησηηθή εξγαζία
ηνπ εληόο κίαο (1) ώξαο από ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ από ην θξεπίδσκα
ηνπ ιηκέλα. Σν ρξνληθό δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί από ηε ιήμε εξγαζηώλ ηνπ πξώηνπ
πινίνπ έσο ηελ έλαξμε εξγαζηώλ ηνπ επόκελνπ, δελ ρξεώλεηαη, εθόζνλ δελ ππεξβαίλεη
ηηο δύν (2) ώξεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 2 σξώλ, ε ρξέσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ή καηαίσζε,
ππνινγίδεηαη εμ’ νινθιήξνπ θαη βαξύλεη ηνλ πινίαξρν, ή λόκηκν εθπξόζσπν, ή ην
λαπηηθό πξάθηνξα ηνπ πινίνπ, ην νπνίν νινθιήξσζε ηελ απαηηνύκελε θαηά πεξίπησζε
δηαδηθαζία (: απνκάθξπλζε από ην θξεπίδσκα ή έλαξμε εξγαζηώλ) μεπεξλώληαο ην
ρξνληθό όξην ηεο κίαο ώξαο.
ημείωζη:
ηιρ πεπιπηώζειρ ηηρ παπούζαρ παπαγπάθος, η διάηαξη πος πποβλέπει: “Κλάζμα ώπαρ
ηο οποίο δεν ςπεπβαίνει ηα 30΄ λεπηά (επί ζςνόλος καθςζηεπήζεων) δεν σπεώνεηαι” (βλ.:
ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΛΟΙΠΕ ΥΡΕΩΕΙ), δεν έσει εθαπμογή
καηά ηον ςπολογιζμό ηος σπόνος απομάκπςνζηρ ηος πλοίος από ηο κπηπίδωμα ή ηηρ
έναπξηρ ηων θοπηοεκθοπηωηικών επγαζιών.
Γ.2. Κιάζκα ώξαο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 30΄ ιεπηά επί ζπλόινπ θαζπζηεξήζεσλ, δελ
ρξεώλεηαη. Κιάζκα ώξαο κεγαιύηεξν ησλ 30΄ ιεπηώλ ινγίδεηαη σο ώξα.
Γ.3. Κιάζκα ώξαο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα 15΄ ιεπηά επί εθηάθησλ εξγαζηώλ δελ ρξεώλεηαη.
Κιάζκα ώξαο κεγαιύηεξν ησλ 15΄ ιεπηώλ, ινγίδεηαη σο ώξα.
Γ.4. Υξέσζε γηα έθηαθηε εξγαζία επηβάιιεηαη ζηηο εξγαζίεο επί πινίνπ.
Γ.5. Γηα εξγαζίεο επί ηεο πξνθπκαίαο δελ επηβάιινληαη ρξεώζεηο γηα έθηαθηε εξγαζία, εθηόο
ησλ αθόινπζσλ πεξηπηώζεσλ:
-

έκκεζεο παξάδνζεο/παξαιαβήο εκπνξεπκάησλ από πξνθπκαία ή απνζήθε ζε
ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα ηνπ παξαιήπηε θαη αληηζηξόθσο.

-

άκεζεο παξάδνζεο/παξαιαβήο από ρεξζαία κεηαθνξηθά κέζα ζε ρεξζαία
κεηαθνξηθά κέζα.
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Γ.6. Δπί θαζπζηεξήζεσλ ή καηαηώζεσλ ζηηο εξγαζίεο θνξηνεθθόξησζεο γεληθώλ
εκπνξεπκάησλ παξέρεηαη έθπησζε 50% ζηηο πξνβιεπόκελεο θαηά πεξίπησζε ακνηβέο,
εθόζνλ ππάξρεη επζύλε ηξίηνπ ή αλσηέξα βία.
Ίζε κεηαρείξηζε έρνπλ θαη νη πεξηπηώζεηο θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο εξγαζηώλ
θνξηνεθθόξησζεο γεληθώλ εκπνξεπκάησλ, ιόγσ αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, νη
νπνίεο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη εμαγγειζεί αξκνδίσο, εθόζνλ ν ππόρξενο -κέρξη ηνλ
πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ- δελ έρεη εθθξάζεη αληίξξεζε.
ε πεξίπησζε ππνβνιήο αληίξξεζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκό ησλ εξγαζηώλ, κε
δεδνκέλε ηελ πξναλαγγειία ησλ αθξαίσλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ, ν ΟΛΠ δηθαηνύηαη - θαηά
ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ - λα πξνγξακκαηίδεη εξγαζίεο θνξηνεθθόξησζεο,
απαιιάζζνληαο
ηνλ
ππόρξεν
από
ηελ
θαηαβνιή
ησλ
δηθαησκάησλ
θαζπζηέξεζεο/καηαίσζεο, θαζώο θαη λα δηαηάδεη ηελ αλαγθαζηηθή κεζόξκηζε ηνπ πινίνπ
(Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνύ θαη Σηκνιόγηα Γηθαησκάησλ επί πινίσλ / πισηώλ
λαππεγεκάησλ ζηε ιηκεληθή δώλε ηνπ ΟΛΠ) ή λα αιιάδεη ηε ζεηξά εμππεξέηεζεο ηνπ,
πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαθσιύεηαη ε νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ.
Πέξαλ ηεο απαιιαγήο απηήο, ν ππόρξενο δελ δηθαηνύηαη λα πξνβάιεη θακία άιιε αμίσζε
γηα ηελ ίδηα αηηία θαηά ηνπ ΟΛΠ
Ο ρξόλνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηώλ απνθαζίδεηαη απνθιεηζηηθά από ην αξκόδην πξνο ην
ζθνπό απηό όξγαλν ηνπ ΟΛΠ, ε απόθαζε ηνπ νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο
ππόρξενπο.
Γ. Αποθηκεςηικών
Γ.1. Οη ρξεώζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή απνζήθεπζε ησλ γεληθώλ εκπνξεπκάησλ ππνινγίδνληαη
θαη θαηαβάιινληαη από ηελ εκεξνκελία εθθόξησζεο από ην πινίν ή εηζόδνπ ζηε
ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. κε ρεξζαίν κεηαθνξηθό κέζν, ζπκπεξηιακβαλόκελεο θαη
απηήο, γηα θάζε εκέξα θαη γηα θάζε ηόλν.
Οη ρξεώζεηο ππνινγίδνληαη ζε ειάρηζηε πνζόηεηα ελόο (1) ηόλνπ.
Γ.2. Δκπνξεύκαηα πνπ παξαιακβάλνληαη άκεζα (άκεζε θόξησζε) ή παξαδίδνληαη άκεζα
(άκεζε εθθόξησζε) θαηαβάιινπλ απνζήθεπηξα κίαο εκέξαο.
Γ.3. Δπηθίλδπλα εκπνξεύκαηα ή απόβιεηα παξαδίδνληαη πάληνηε άκεζα θαη επηβαξύλνληαη
κε €60 αλά 15 ηόλνπο. Δάλ ε πνζόηεηα ππνιείπεηαη ησλ 1.000 ριγ ρνξεγείηαη έθπησζε
50%.
Γ.4. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ επί transit εκπνξεπκάησλ κεησκέλσλ ρξεώζεσλ απνζήθεπζεο,
απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε είλαη ε έλδεημε σο θνξηίσλ transit ζην Γεισηηθό Δηζαγσγήο ή
ζε δηνξζσηηθό έγγξαθν πνπ θαηαηίζεηαη κέρξη ηελ επόκελε εξγάζηκε εκέξα ηεο
νινθιήξσζεο ηεο εξγαζίαο εθθόξησζεο. Υαξαθηεξηζκόο ησλ θνξηίσλ σο transit κε
δηνξζσηηθό έγγξαθν πνπ ζα θαηαηεζεί κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ ιακβάλεηαη
ππόςε γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ρξεώζεσλ απνζήθεπζεο.
Γ.5. Γελ θαηαβάιινληαη απνζεθεπηηθά θαηά ηηο εκέξεο απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ
Ο.Λ.Π., κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε παξαιαβή ηνπο ζα πξαγκαηνπνηεζεί εληόο εύινγνπ
ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο κεηά ηε ιήμε ησλ απεξγηώλ. Σν εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα
νξίδεηαη κε απόθαζε ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ, κεηά από ζπλεθηίκεζε ησλ
πθηζηακέλσλ ζπλζεθώλ.
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ΗΗΗ. ΤΠΟΥΡΔΟΗ – ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
1. Τπόρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβώλ γηα ηηο εξγαζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζην παξόλ
ηηκνιόγην είλαη:
α. Ο πινηνθηήηεο ή απηόο πνπ έρεη ηελ επηρεηξεζηαθή επζύλε ηνπ πινίνπ ή ε δηαρεηξίζηξηα
εηαηξία ή λαπηηιηαθή εηαηξεία γηα ινγαξηαζκό ηεο νπνίαο κεηαθέξνληαη ηα εκπνξεύκαηα
ή ν λαπηηθόο πξάθηνξαο πνπ ηνπο εθπξνζσπεί, γηα ηηο ρξεώζεηο εξγαζηώλ επί ηνπ
πινίνπ θαη ηηο ινηπέο ρξεώζεηο, εθόζνλ ηα εκπνξεύκαηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ όξν S.P.
(Sotto Palago).
β. Ο θνξησηήο ή παξαιήπηεο γηα ηηο ρξεώζεηο ησλ εξγαζηώλ πξνθπκαίαο
(παξαιαβή/παξάδνζε), εθόζνλ ηα εκπνξεύκαηα κεηαθέξνληαη κε ηνλ όξν Sotto
Palago ή γηα ηηο ρξεώζεηο επί πινίνπ θαη πξνθπκαίαο, όηαλ ηα εκπνξεύκαηα
κεηαθέξνληαη κε ηνλ όξν F.I.O. (Free In Out).
γ. Ο παξαιήπηεο ή άιινο δηθαηνύρνο (λαπηηθόο πξάθηνξαο, θνξησηήο
ρξεώζεηο απνζήθεπζεο.

θ.ιπ.) γηα ηηο

2. Οη ακνηβέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην παξόλ ηηκνιόγην θαηαβάιινληαη σο εμήο:
-

νη ακνηβέο γηα εξγαζίεο θνξηνεθθόξησζεο θαη πξόζζεηεο εξγαζίεο, πξηλ από ηελ
εθηέιεζε θάζε ηηκνινγεηέαο εξγαζίαο.

-

νη ακνηβέο γηα ηηο ινηπέο ρξεώζεηο θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαθέινπ θάζε πινίνπ.

-

νη ακνηβέο γηα ηελ απνζήθεπζε, πξηλ από ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε
δηθαηνύρν, κε ηελ θαηάζεζε ηεο « Άδεηαο Δμόδνπ».
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