ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΚΑΗ ΣΗΜΟΛΟΓΗΑ
ζηη Λιμενική Εώνη Ο.Λ.Π.
Αποφάσεις Δ.Σ. / ΟΛΠ ΑΕ:
180/29-9-2010 (ΦΕΚ 1643/Β΄/14-10-2010),62/14-3-2011 (ΦΕΚ 669/B/26-4-2011),
77/28-3-2011(ΦΕΚ 853/B/16-5-2011),232/28-11-2011 (ΦΕΚ 3028/B/30-12-2011),
234/28-11-2011 (ΦΕΚ 3138/B/30-12-2011), 112/9-7-2012 (ΦΕΚ 2239/Β/2-8-2012),
117/9-7-2012 (ΦΕΚ 2239/Β/2-8-2012),99/10-7-2014 (ΦΕΚ 2380/B/5-9-2014)

ΠΔΗΡΑΗΑ
6-9-2014

ΟΡΗΜΟΗ
1.

Αςθαίπεηη παπαμονή πλοίος:
Θεσξείηαη ε παξακνλή ηνπ πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο ζηε ιηκεληθή δψλε ηνπ
Ο.Λ.Π., ρσξίο ηελ έγθξηζε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή κεηά ηε ιήμε ηνπ εγθξηζέληνο
ρξφλνπ παξακνλήο.

2.

Δπ’ αγκύπα πλοία / πλωηά ναςπηγήμαηα:
Θεσξνχληαη ηα αγθπξνβνιεκέλα πινία / πισηά λαππεγήκαηα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή
ηνπ Ο.Λ.Π. κεηαμχ αιακίλαο θαη Πεξάκαηνο, καθξάλ ησλ δηαχισλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα αγθπξνβνιεκέλα εληφο ηνπ φξκνπ Ακπειαθίσλ.

3.

Έξωθι εηέπος:
Θεσξνχληαη ηα πινία / πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία παξαβάιινπλ ζην πιεπξφ (έμσ)
άιινπ πινίνπ πνπ είλαη παξαβεβιεκέλν ζε θξεπίδσκα.

4.

Αδιαίπεηη Ζμέπα:
Αδηαίξεηε εκέξα ζεσξείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 00.01΄ψξα έσο ηελ 24.00΄ ψξα ή
θαη θιάζκα απηήο.

5. Αδιαίπεηορ Μήναρ:
Δλλνείηαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία
εκέξα ηνπ κήλα ή θιάζκα απηνχ.
6. Πλοίο:
Θεσξείηαη θάζε ζθάθνο θαζαξήο ρσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 10 θφξσλ, πξννξηζκέλν
λα θηλείηαη απηνδχλακα ζηε ζάιαζζα.
7.

Πλωηό Ναςπήγημα:
Θεσξείηαη θάζε πισηή θαηαζθεπή, αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο ή επάλδξσζεο, πνπ
πξννξίδεηαη φκσο λα ρξεζηκνπνηεζεί πεξηζζφηεξν ζε ζηαζεξή παξακνλή, θπξίσο εληφο
ιηκέλσλ, φξκσλ, πιεζίνλ παξάιησλ εγθαηαζηάζεσλ πξνο παξνρή γεληθά βνεζεηηθψλ
ππεξεζηψλ ζηε Ναπηηιία.

8.

Πλοίο / Πλωηό Ναςπήγημα «εν ενεπγεία»:
Κάζε Πινίν / Πισηφ Ναππήγεκα ην νπνίν δξαζηεξηνπνηείηαη ζηε κεηαθνξά πξνζψπσλ
ή πξαγκάησλ, ξπκνχιθεζε, επηζαιάζζηα αξσγή, αιηεία, αλαςπρή, ζε επηζηεκνληθέο
έξεπλεο ή άιιν ζθνπφ ή επηζθεπάδεηαη.

9.

Παπαβολή:
Λέγεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ θαηά νιφθιεξε ηελ πιεπξά ηνπ ζην θξεπίδσκα, ην
θνηλψο ιεγφκελν πιεχξηζκα.

10. Ππςμνοδέηηζη:
Λέγεηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πινίνπ ζην θξεπίδσκα κε ηελ πξχκλε (πίζσ κέξνο) απηνχ.
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11. Δλλιμενιζμόρ:
Θεσξείηαη ε παξακνλή πινίνπ ή πισηνχ λαππεγήκαηνο εληφο ηνπ ιηκέλα θαη ρσξίο
απαξαίηεηα λα θαηαιακβάλεη ζέζε ζε ζπγθεθξηκέλν θξεπίδσκα.
12. Ολική Υωπηηικόηηηα:
Δίλαη ν ζπλνιηθφο εζσηεξηθφο φγθνο φισλ ησλ κφληκα ζθεπαζηψλ θαη θιεηζηψλ ρψξσλ
ηνπ πινίνπ πνπ βξίζθνληαη είηε θάησ απφ ην αλψηαην θαηάζηξσκα είηε πάλσ απφ απηφ.
13. Γιπλή Υωπηηικόηηηα:
Ζ ρσξεηηθφηεηα ησλ πινίσλ κε δηπιέο δεμακελέο ή δηπιά ηνηρψκαηα.
14. Θαλάζζια Πεπιοσή Ο.Λ.Π.:
Ζ ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο νπνίαο ηελ εθκεηάιιεπζε αζθεί ν Ο.Λ.Π. ζχκθσλα κε ηελ
θείκελε λνκνζεζία.
15. Ναςπηγοεπιζκεςαζηική Εώνη:
Ζ πεξηνρή (ζαιάζζηα ή ρεξζαία) εληφο ηεο νπνίαο επηηξέπεηαη ε εθηέιεζε
λαππεγνεπηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε πινία.
16. Δγκεκπιμένη Ακηοπλοϊκή Γπαμμή Δζωηεπικού:
Ζ αθηνπιντθή γξακκή ε νπνία εθηειείηαη κεηά απφ έγθξηζε ηνπο αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ.
17. Ποπθμειακή Γπαμμή:
Θεσξείηαη ε ζαιάζζηα ζχλδεζε / δεχμε δχν αληίπεξα ζπλήζσο αθηψλ.
18. Μόνιμο Αγκςποβόλιο:
Οπνηνζδήπνηε ζαιάζζηνο ρψξνο πνπ πξνζθέξεηαη γηα ηελ αζθαιή αγθπξνβνιία ησλ
πινίσλ/πισηψλ λαππεγεκάησλ.
19. Βοηθηηικέρ Δπγαζίερ:
Δξγαζίεο πνπ αθνξνχλ ππεξεζίεο επηζαιάζζηαο αξσγήο, εθνδηαζκνχο πινίσλ,
εθηέιεζε επηζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ ζε εγθαηαζηάζεηο ή πινία κεηαθνξάο πιηθψλ θ.ιπ.
20. Αναγκαζηική Μεθόπμιζη:
Θεσξείηαη ε ππνρξεσηηθή κεηαθίλεζε πινίνπ εληφο ηνπ ίδηνπ ιηκέλα.

3

ΑΡΘΡΟ 1
Ανηικείμενο
Με ηνλ παξφληα Καλνληζκφ θαη Σηκνιφγηα ξπζκίδνληαη ζέκαηα πξνζφξκηζεο, παξαβνιήο,
πξπκλνδέηεζεο θαη ειιηκεληζκνχ ησλ ελ ελεξγεία πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ ζηελ
θαηά λφκν ζαιάζζηα πεξηνρή ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία Οξγαληζκφο Ληκέλνο
Πεηξαηά Α.Δ. (ζην εμήο αλαθεξφκελε σο Ο.Λ.Π.), εθηφο ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο.
Ρπζκίδνληαη επίζεο ζέκαηα λαπαγίσλ, πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ πνπ παξακέλνπλ
απζαίξεηα ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, θαζψο θαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ αλαγθαζηηθή
κεζφξκηζε ησλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ.

ΑΡΘΡΟ 2
Πεδίο Eθαπμογήρ – Γιαηςπώζειρ
α.

β.

γ.

Κάζε πινίν / πισηφ λαππήγεκα, ην νπνίν θαηαπιέεη ζηελ αλαθεξφκελε ζην
πξνεγνχκελν άξζξν πεξηνρή, ππνρξενχηαη λα πξναλαγγέιιεηαη ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία
ηνπ Ο.Λ.Π. απφ ηνπο εθπξνζσπνχληεο απηφ, κε ηελ ππνβνιή (εληχπσο ή ειεθηξνληθψο)
ηεο Αλαγγειίαο Άθημεο, φπσο ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Α΄.
Δηδηθά γηα επηβαηεγά πινία / πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία εθηεινχλ εγθεθξηκέλεο
αθηνπιντθέο γξακκέο εζσηεξηθνχ, ε ππνβαιιφκελε αλαγγειία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη
φιεο ηηο αθίμεηο θαη αλαρσξήζεηο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ζε φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα
γηα ην νπνίν έρεη εγθξηζεί ε εθηέιεζε δξνκνινγίσλ.
Κξνπαδηεξφπινηα πνπ κεηαθέξνπλ επηβάηεο θξνπαδηέξαο ή transit πξέπεη λα
ππνβάιινπλ κέρξη ηελ 31-8 θάζε έηνπο ην πξφγξακκα αθίμεσλ ηνπ επνκέλνπ έηνπο, ην
νπνίν εγθξίλεηαη απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. κέρξη ηελ 25-10 ηνπ ηδίνπ έηνπο.
Ζ πξνηεξαηφηεηα κεηαμχ ηνπο θαζνξίδεηαη κε ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ
«Καλνληζκνχ θαη Σηκνιφγηα γηα εξγαζίεο Φνξηνεθθφξησζεο-Γηαθίλεζεο-Απνζήθεπζεο
Δκπνξεπκάησλ θαη Παξνρήο Τπεξεζηψλ ζε Δπηβάηεο θαη Ορήκαηα».
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ΑΡΘΡΟ 3
Α΄ Κανονικέρ Υπεώζειρ
Σα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ θαηαπιένπλ ή ειιηκελίδνληαη ή παξακέλνπλ απζαίξεηα
ζηελ θαηά λφκν ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., πιελ ηεο Ναππεγνεπηζθεπαζηηθήο Εψλεο,
επηβαξχλνληαη κε ηηο αθφινπζεο ρξεψζεηο:
1.

Υπεώζειρ Πποζόπμιζηρ
Ζ ρξέσζε ππνινγίδεηαη γηα θάζε θαηάπινπ, κε βάζε ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα (Κ.Ο.Υ ή
G.T.), σο εμήο:

Καηηγοπία Πλοίος / Πλωηού
Ναςπηγήμαηορ

Υπέωζη ζε €

Από 1/4/2011
1.1. Δπηβαηεγά γεληθψο

0,028

0,028

1.2. Κξνπαδηεξφπινηα, ζαιακεγνί θαη
άιια ζθάθε αλαςπρήο

0,086

0,140

Από 1/4/2011
1.3. Φνξηεγά θαη ινηπά πισηά
λαππεγήκαηα

2.

Από 1/4/2012

Από 1/2/2012

0,047

0,049

Υπεώζειρ Παπαβολήρ (πλεύπιζηρ)
Σα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ παξαβάιινπλ (πιεπξίδνπλ) ζηα θξεπηδψκαηα θαη
γεληθφηεξα ζε ηερληθά έξγα ηνπ ιηκέλα γηα θνξηνεθθφξησζε ή απν / επηβίβαζε επηβαηψλ
θαη θνξηνεθθφξησζε απνζθεπψλ, επηβαξχλνληαη γηα θάζε κέηξν – κε βάζε ην κέγηζην
κήθνο ηνπο (L.O.A.) - θαη γηα θάζε εκέξα παξακνλήο ηνπο, σο εμήο:

Καηηγοπία Πλοίος / Πλωηού
Ναςπηγήμαηορ

Υπέωζη ζε € / ηπέσον μέηπο

Από 1/4/2011
2.1. Eπηβαηεγά γεληθψο

0,871

2.2. Κξνπαδηεξφπινηα, ζαιακεγνί θαη
άιια ζθάθε αλαςπρήο

1,425
Από 1/4/2011

2.3. Φνξηεγά θαη ινηπά πισηά
λαππεγήκαηα

0,797

Από 1/4/2012
0,871
1,60
Από 1/2/2012
0,824
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3.

Υπεώζειρ ππςμνοδέηηζηρ
Τπνινγίδνληαη ζην 35% ησλ αληίζηνηρσλ ρξεψζεσλ παξαβνιήο.

4.

Υπεώζειρ ελλιμενιζμού
Σα εηδηθήο δηαζθεπήο ή πξννξηζκνχ πινία / πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ
ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. γηα εθηέιεζε δηαθφξσλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ ή είλαη
δξνκνινγεκέλα ζε πνξζκεηαθέο γξακκέο, επηβαξχλνληαη κε ηηο πην θάησ ρξεψζεηο
ειιηκεληζκνχ, αλά κήλα αδηαίξεην, σο εμήο:

Καηηγοπία Πλοίος/Πλωηού Ναςπηγήμαηορ

Υπέωζη ζε € / μήνα

ΠΟΡΘΜΔΗΑ
4.1. Δ/Π-Ο/Π/(Πνξζκεία) δξνκνινγεκέλα ζηε γξακκή
Πεξάκαηνο –αιακίλαο.

200,00

4.2. Δπηβαηεγά λαππεγήκαηα δξνκνινγεκέλα ζηηο γξακκέο
Κεληξηθφ Ληκάλη - αιακίλα ή Αγθίζηξη.

100,00

4.3. Δπηβαηεγά λαππεγήκαηα δξνκνινγεκέλα ζηηο γξακκέο
Πέξακα - αιακίλα ή Αγθίζηξη.

40,00

ΒΟΖΘΖΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΚΑΦΖ
4.4. Πισηνί γεξαλνί, πδξνθφξνη, πεηξειαηνθφξνη (ζιέπηα),
βπζνθφξνη, αλεμαξηήησο ρσξεηηθφηεηαο θαη ζθάθε
πεξηβαληνιινγηθψλ επθνιηψλ.
4.5. Πισηά ζπλεξγεία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα επηζθεπέο
λαππεγεκάησλ (αλεμαξηήησο αλ θέξνπλ κφληκν ή
θνξεηφ εμνπιηζκφ), θνξηεγίδεο γεληθά, πισηά
λαππεγήκαηα κεηαθνξάο πιηθψλ, θαηαδπηηθά θαη
εξεπλεηηθά ζθάθε.
4.6. Ρπκνπιθά θαη λαπαγνζσζηηθά αλά κέηξν κήθνπο.

250,00

80,00
5,50

4.7. Αιηεπηηθά ζπγθξνηήκαηα (Γξη-Γξη) θαη ηα πξνο απηά
εμνκνηνχκελα λαππεγήκαηα πνπ ειιηκελίδνληαη ζε
θξεπηδψκαηα, εθηφο ηεο Ηρζπφζθαιαο Ζξαθιένπο.

40,00

4.8. Λάληδεο κεηαθνξάο πξνζψπσλ ή πιηθψλ

30,00

4.9. θάθε πνπ αλήθνπλ ζηελ Σεισλεηαθή Τπεξεζία θαη
παξακέλνπλ ζε κφληκν αγθπξνβφιην ηνπ Ο.Λ.Π.

100,00
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5.

Καβοδεζία
ε πεξίπησζε πνπ ε θαβνδεζία δελ παξέρεηαη απφ ηελ πινεγηθή ππεξεζία, ζα
παξέρεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηνλ Ο.Λ.Π., γηα ηηο αθφινπζεο θαηεγνξίεο πινίσλ / πισηψλ
λαππεγεκάησλ, σο εμήο:
Μονάδα
Τπολογιζμού
Κξνπαδηεξφπινηα, ζαιακεγνί θαη ινηπά ζθάθε Κάζε ζηάδην εξγαζίαο
αλαςπρήο
(δέζηκν ή ιχζηκν)
Καηηγοπία Πλοίος* / πλωηού ναςπηγήμαηορ

Φ/Γ θαη ινηπά πισηά λαππεγήκαηα

Κάζε ζηάδην εξγαζίαο
(δέζηκν ή ιχζηκν)
Δπηβαηεγά αθηνπινΐαο κήθνπο έσο 180 κέηξα
Κάζε πινίν κεληαίσο
Δπηβαηεγά αθηνπινΐαο κήθνπο άλσ ησλ 180 Κάζε πινίν κεληαίσο
κέηξσλ
Σαρχπινα (πςειήο πεξηφδνπ) 2 αθίμεηο αλά εκέξα Κάζε πινίν κεληαίσο
Σαρχπινα (ρακειήο πεξηφδνπ) έσο 1 άθημε αλά Κάζε πινίν κεληαίσο
εκέξα
Έθηαθηε παξνρή εξγαζίαο (: δέζηκν θαη ιχζηκν)
Αλά εξγαζία

Υπέωζη
(€)
125,00
75,00
675,00
950,00
400,00
200,00
48,00

*εμαηξείηαη θαη δελ παξέρεηαη ε ππεξεζία θαβνδεζίαο ζε πδξνπηέξπγα θαη επηβαηεγά
ζθάθε έσο 150 ΚΟΥ.

6.

Γιαδοσική πποζέγγιζη ζε εγκαηαζηάζειρ ΟΛΠ ΑΔ και ΔΠ ΑΔ.
Γηα ηα πινία πνπ θαηαπιένπλ θαη πξνζεγγίδνπλ δηαδνρηθά ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο ΟΛΠ
ΑΔ θαη ηεο ΔΠ ΑΔ (Πξνβιήηεο ΗΗ, ΗΗΗ ) θαη αληηζηξφθσο, ηα ηέιε πξνζφξκηζεο θαζψο θαη
ηα δηθαηψκαηα παξαβνιήο θαη πξπκλνδέηεζεο ησλ πινίσλ, γηα ηελ θνηλή κέξα
παξακνλήο ηνπο, ζα εηζπξάηηνληαη εμ εκηζείαο (θαηά 50%) θαη απφ ηηο δχν εηαηξείεο.

Β΄ Δκπηώζειρ
Δπί ησλ ρξεψζεσλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 1, 2 θαη 3 ρνξεγνχληαη νη
αθφινπζεο εθπηψζεηο:
Καηηγοπία πλοίος
ε θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πιένλ ησλ 3 θαη έσο 7 θαηάπινπο
θαηά κήλα

5%

ε θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ πιένλ 7 θαηάπισλ θαηά κήλα

15%

ε θξνπαδηεξφπινηα γηα ηνπο θαηάπινπο πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ απφ /
επηβίβαζε ζηνλ Πεηξαηά ηνπιάρηζηνλ ησλ 2/3 ησλ επηβαηψλ πνπ κεηαθέξνπλ
(Home Port)

10%

ηα θξνπαδηεξφπινηα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ θαηάπινπο θαηά ηνπο κήλεο
Γεθέκβξην, Ηαλνπάξην, Φεβξνπάξην θαη Μάξηην.

30%

Οη αλσηέξσ εθπηψζεηο ππνινγίδνληαη δηαδνρηθά θαη κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη.
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Γ΄ Απαλλαγέρ
Απαιιάζζνληαη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ αλσηέξσ ρξεψζεσλ ηα θάησζη πινία / πισηά
λαππεγήκαηα:
1. Σα αλήθνληα θαηά θπξηφηεηα ή ρξήζε ζε αξρεγνχο μέλσλ θξαηψλ.
2. Σα πνιεκηθά γεληθψο θαη ηα βνεζεηηθά απηψλ ζθάθε, εθφζνλ θαηαπιένπλ ζην ιηκέλα γηα
εζηκνηππηθή επίζθεςε.
3. Σα πνιεκηθά θαη θξαηηθά κε εκπνξηθά (εθπαηδεπηηθά θ.ιπ.) πινία, ειιεληθά ή μέλα, πνπ
θαηαπιένπλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π.
4. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα απφ ηνπο αλαδφρνπο εξγνιάβνπο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ
Ο.Λ.Π. Α.Δ.
H απαιιαγή απηή γηα θάζε ρξεζηκνπνηνχκελν πινίν /πισηφ λαππήγεκα ηζρχεη γηα φζν
ρξφλν δηαξθεί ε εθηέιεζε ησλ ιηκεληθψλ έξγσλ θαη εθφζνλ πξνεγνπκέλσο, κε αίηεζε
ηνπ αλαδφρνπ εξγνιάβνπ θαη κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Σερληθήο Τπεξεζίαο,
εγθξηζεί απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ.
5. Σα αιηεπηηθά νιηθήο ρσξεηηθφηεηαο κέρξη 150 ΚΟΥ, θαηά ηνλ ρξφλν ηεο παξακνλήο ηνπο
ζηα θξεπηδψκαηα ηεο Ηρζπφζθαιαο ηνπ Ληκέλα Ζξαθιένπο, ησλ δηθαησκάησλ
παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο (παξ. 2, άξζξ. 6, Ν.Γ. 4457 / 65 Πεξί Ηρζπνζθαιψλ).
6. Σα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ θαηαπιένπλ θαη παξακέλνπλ επ’ αγθχξα γηα
παξνρή δηαθφξσλ ηαρείαο θχζεσο εμππεξεηήζεσλ (παξαιαβή εθνδίσλ, αιιαγή
πιεξψκαηνο θ.ιπ.), εθφζνλ ε παξακνλή ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο 48 ψξεο.
7. Σα παξακέλνληα ζηε Ληκεληθή Εψλε θξαηηθά, κε εκπνξηθά, πινία / πισηά λαππεγήκαηα,
ηα νπνία παξέρνπλ ππεξεζίεο πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ιηκέλα (π.ρ. ζθάθε ηνπ
Ληκεληθνχ ψκαηνο, ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο θ.ιπ.).
8. Άιιεο θαηεγνξίεο πινίσλ, πνπ θαηαπιένπλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., εθφζνλ
κεηαθέξνπλ εκπνξεχκαηα ή άιια πξάγκαηα πνπ αλήθνπλ ζε Γηεζλείο Οξγαληζκνχο –
Αλζξσπηζηηθέο, Πεξηβαιινληηθέο Οξγαλψζεηο - Ηδξχκαηα θ.ιπ., θαη πξννξίδνληαη γηα ηελ
παξνρή βνήζεηαο ζε πιεγείζεο πεξηνρέο.
Ζ απαιιαγή ή ν πεξηνξηζκφο ησλ ηειψλ θαη δηθαησκάησλ ζα γίλεηαη κεηά απφ έγθξηζε
ηνπ αξκφδηνπ Τπνπξγείνπ, κεηά απφ αίηεζε ησλ θαηά πεξίπησζε ελδηαθεξφκελσλ.
9. Πινία – πισηά λαππεγήκαηα πνπ εθπνηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.
2881/2001, ν πιεηνδφηεο απηψλ απαιιάζζεηαη απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ
παξακνλήο ηνπ εθπνηεζέληνο πινίνπ-πισηνχ λαππεγήκαηνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ ηελ εκεξνκελία θαηαβνιήο ηνπ ηηκήκαηνο θαη κέρξη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ απφ ηελ
Ληκεληθή Πεξηνρή ηνπ ΟΛΠ. Ζ απαιιαγή απηή δε ρνξεγείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέξαλ
ησλ ηξηψλ κελψλ, πεξαηηέξσ δε παξακνλή ζα επηβαξχλεηαη κε ηηο ρξεψζεηο αξρηθνχ
θαλνληθνχ ηηκνινγίνπ θαη φρη κε ην ηηκνιφγην απζαίξεηεο παξακνλήο. »

ΑΡΘΡΟ 4
Διδικέρ Υπεώζειρ
1.

Πλοία / πλωηά ναςπηγήμαηα, πος -μεηά από αίηηζή ηοςρ- θαη έγθξηζε ηεο αξκφδηαο
ππεξεζίαο παξαβάιινπλ ζε θξεπηδψκαηα ηνπ Κεληξηθνχ Ληκέλα, επηβαξχλνληαη κε ηηο
αθφινπζεο εηδηθέο ρξεψζεηο:
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Γιάπκεια Παπαμονήρ
(Ζμέπερ)
1-5
6-10
11ε θαη άλσ

Υπέωζη ζε € / μέηπο / ημέπα
Ζ αληίζηνηρε ησλ παξαγξάθσλ 2.1.- 2.3. ηνπ άξζξνπ 3.
8,00
15,00

Σν αλσηέξσ ηηκνιφγην έρεη εθαξκνγή θαη ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:
Δπί επηβαηεγψλ πινίσλ ηα νπνία δηαθφπηνπλ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, ηα δξνκνιφγηα
ηνπο ή ηηο θξνπαδηέξεο ηνπο.
Δπί πινίσλ γηα ην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηελ έλαξμε ησλ δξνκνινγίσλ ηνπο.
Γηα ην δηάζηεκα παξακνλήο ησλ πινίσλ κέρξη ή κεηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ ζέζεσλ
πνπ θαηαιακβάλνπλ σο «πξνζσξηλψλ επηζθεπαζηηθψλ ζέζεσλ».
Σα πξπκλνδεηεκέλα πινία ρξεψλνληαη κε ην 35% ησλ αλσηέξσ ρξεψζεσλ.
2.

Πλοία / πλωηά ναςπηγήμαηα επ’ αγκύπα:
Σα πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ είλαη αγθπξνβνιεκέλα ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ
Ο.Λ.Π. κεηαμχ αιακίλαο θαη Πεξάκαηνο, καθξάλ ησλ δηαχισλ θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα εληφο ηνπ φξκνπ Ακπειαθίσλ, επηβαξχλνληαη κε ρξέσζε επξψ (€)
0,397, ε νπνία ππνινγίδεηαη αλά Κ.Ο.Υ. ή G.T. θαη αδηαίξεην 15λζήκεξν.
ηελ πεξίπησζε απηή ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα βαξπλφκελα κε ζπληεξεηηθή ή
αλαγθαζηηθή θαηάζρεζε ή απαγφξεπζε απφπινπ.

3.

Πλοία / πλωηά ναςπηγήμαηα πος παπαμένοςν αςθαίπεηα, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν,
ζηα θξεπηδψκαηα ή ηερληθά έξγα ή νπνηνλδήπνηε ρψξν ηνπ ιηκέλα επηβαξχλνληαη κε ηηο
πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε ρξεψζεηο ησλ Άξζξσλ 3 θαη 4, πξνζαπμεκέλεο θαηά
150%.

4.

Σα RO/RO Φ/Γ και Φ/Γ - Ο/Γ, ηα νπνία θαηαιακβάλνπλ εκπνξηθά θξεπηδψκαηα ηνπ
ιηκέλα, ππνρξενχληαη λα έρνπλ πεξαηψζεη ηηο θνξηνεθθνξησηηθέο ηνπο εξγαζίεο εληφο
32 σξψλ. Μεηά ηελ παξέιεπζε ηνπ αλσηέξσ ρξφλνπ, εθφζνλ δελ έρνπλ ηελ άδεηα απφ
ηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ ΟΛΠ ΑΔ, ε παξακνλή ηνπο ζεσξείηαη απζαίξεηε θαη
επηβαξχλνληαη, πέξαλ ηεο θαλνληθήο ρξέσζεο, θαη κε ηηο αθφινπζεο ρξεψζεηο:
Γιάπκεια Τπέπβαζηρ
(Ζμέπερ)
1-2
ε
3 θαη άλσ

Υπέωζη ζε € / μέηπο / ημέπα
20,00
40,00

Πξπκλνδεηεκέλα πινία θαηαβάιινπλ ην 35% ησλ αλσηέξσ ρξεψζεσλ.
Ζ παξακνλή δελ ζεσξείηαη απζαίξεηε φηαλ ππάξρεη επζχλε ηνπ Ο.Λ.Π..
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ΑΡΘΡΟ 5
Υπεώζειρ Ναςαγίων
Πινία / πισηά λαππεγήκαηα θάζε θαηεγνξίαο, βπζηζκέλα νιηθψο ή κεξηθψο, ηα νπνία
βξίζθνληαη ζην βπζφ ηεο θαηά λφκν ιηκεληθήο πεξηνρήο ηνπ Ο.Λ.Π., επηβαξχλνληαη κε ηηο
αθφινπζεο ρξεψζεηο γηα θάζε εκέξα, κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο, σο εμήο:
Γιάπκεια Παπαμονήρ
(Ζμέπερ)
1-90
91-180
181 έσο ηελ αλέιθπζή ηνπο

Υπέωζη ζε € / GT ή K.O.X. / ημέπα
0,014
0,033
0,064

ημειώζειρ:
α.

ε πεξίπησζε λαπαγίνπ ν Ο.Λ.Π. ελεξγεί ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη απφ ηε
λνκνζεζία πεξί αλέιθπζεο λαπαγίσλ θαη κπνξεί λα αμηψλεη απνδεκίσζε γηα θάζε ζεηηθή
θαη απνζεηηθή δεκία πνπ ζα πξνθιεζεί απφ ηελ αδξάλεηα ησλ ππφρξεσλ.

β.

Οη πινηνθηήηεο ησλ πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ πνπ έρνπλ βπζηζηεί νιηθψο ή
κεξηθψο ζηελ θαηά λφκν ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. ή νη ηξίηνη πξνο ηνπο νπνίνπο
έγηλε παξαρψξεζε ή εγθαηάιεηςε ηεο θπξηφηεηαο απηψλ, ππνρξενχληαη -κεηά απφ
έγγξαθε εηδνπνίεζή ηνπο, κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία- λα πξνβνχλ ζηελ αλέιθπζε θαη
ηελ απνκάθξπλζή ηνπο εθηφο ιηκέλα.
Δάλ ε πξνζεζκία απηή παξέιζεη άπξαθηε, ν Ο.Λ.Π. κπνξεί λα πξνβεί -κε ίδηεο δαπάλεο
θαη κε επζχλε ηνπ θπξίνπ- ζηελ αλέιθπζε ή δηάιπζε ηνπ λαπαγίνπ θαη λα αμηψζεη ηελ
θαηαβνιή αλάινγεο απνδεκίσζεο.

γ.

Ζ δηαδηθαζία ηεο αλέιθπζεο ή δηάιπζεο λαπαγίσλ δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ
Άξζξσλ 1, 2 θαη 9 ηνπ Ν. 2881 / 2001.

δ.

Ζ ρξέσζε λαπαγίνπ κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην παξφλ άξζξν ρξεψζεηο δηαθφπηεηαη
κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ αλέιθπζεο ή δηάιπζεο ηνπ λαπαγίνπ.
Ζ δηαθνπή απηή κπνξεί λα γίλεηαη λσξίηεξα κφλν κε απφθαζε ηνπ Γ.. / Ο.Λ.Π. Α.Δ.
κεηά απφ αηηηνινγεκέλε εηζήγεζε ηεο αξκφδηα ππεξεζίαο ή κεηά ηελ παξέιεπζε δέθα
(10) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελία βχζηζεο ηνπ πινίνπ/πισηνχ λαππεγήκαηνο ζηελ θαηά
λφκν Ληκεληθή Πεξηνρή.

ΑΡΘΡΟ 6
Σπόπορ και βάζη ςπολογιζμού σπεώζεων
1.

Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη ε ιέμε «εκέξα», ελλνείηαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 00.01΄ψξα έσο ηελ 24.00΄ ψξα.
Κιάζκα εκέξαο ππνινγίδεηαη σο νιφθιεξε εκέξα.
Όπνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη ε ιέμε «κήλαο», ελλνείηαη ην
ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ αξρίδεη απφ ηελ πξψηε εκέξα θαη ιήγεη ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ
κήλα.
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2.

Δάλ ε παξαβνιή ή ε πξπκλνδέηεζε πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο δηαξθεί κέρξη έμη (6)
ψξεο θαη ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα εκπίπηεη ζηα φξηα δχν εκεξψλ, ε ρξέσζε
επηβάιιεηαη γηα κία (1) εκέξα.

3.

Πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ παξαβάιινπλ ή πξπκλνδεηνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία
θνξέο κέζα ζε κία εκέξα επηβαξχλνληαη γηα κία εκέξα κε ηε κεγαιχηεξε πξνβιεπφκελε
ρξέσζε.

4.

Οη ρξεψζεηο πξνζφξκηζεο πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ ππνινγίδνληαη γηα θάζε
θαηάπινπ ζηε Ληκεληθή Εψλε ηνπ Ο.Λ.Π., κε βάζε ηελ νιηθή ρσξεηηθφηεηα ηνπ πινίνπ /
πισηνχ λαππεγήκαηνο.
Δπί ησλ πινίσλ πνπ έρνπλ δηπιή ρσξεηηθφηεηα, νη ρξεψζεηο ππνινγίδνληαη επί ηεο
κεγαιχηεξεο, κε βάζε ηα πξσηφηππα πηζηνπνηεηηθά θαηακέηξεζεο ή ηα λφκηκα
επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθά ηνπο.

5.

Γηα ηα πινία πνπ πξαγκαηνπνηνχλ δηεζλείο πιφεο, ε νιηθή ρσξεηηθφηεηά ηνπο
ππνινγίδεηαη κε βάζε ηα κεγέζε ησλ πινίσλ ζε G.T.(GROSS TONNAGE), φπσο έρνπλ
θαηακεηξεζεί ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο Γ 1969 (INTERNATIONAL TONNAGE
CERTIFICATE) θαη αλαγξάθνληαη ζηα επίζεκα Πηζηνπνηεηηθά Καηακέηξεζεο ησλ
πινίσλ.
Δμαηξνχληαη ηα πινία κέρξη 1300 G.T. ησλ νπνίσλ ε ρσξεηηθφηεηα πξνθχπηεη απφ ηελ
θαηακέηξεζή ηνπο κε βάζε ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη αλαγξάθεηαη ζην Πηζηνπνηεηηθφ
Καηακέηξεζεο ή άιιν επίζεκν έγγξαθν.

6.

Δπί ησλ πεηξειαηνθφξσλ πινίσλ κε δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο – ελαιιαθηηθνχ
ζρεδηαζκνχ, θαζψο θαη επί ησλ εμνκνηνπκέλσλ κε απηά (SEGREGATED BALLAST
TANKS, SIDE HUSSE/DOUBLE BOTTOMS) ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ΜΑRPOL
73/78, ηα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη κε βάζε ηε ρσξεηηθφηεηά ηνπο ππνινγίδνληαη κε
ηε κεησκέλε ρσξεηηθφηεηα πνπ αλαγξάθεηαη ζην δηεζλέο πηζηνπνηεηηθφ ρσξεηηθφηεηαο
(REMACS), φπσο πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ρσξεηηθφηεηαο ησλ δεμακελψλ
δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο θαη ζε θάζε πεξίπησζε κεησκέλα θαηά πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ
17% απφ ηα αληίζηνηρα δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη ζε δεμακελφπινηα ίζεο
ρσξεηηθφηεηαο ρσξίο δεμακελέο δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο.
Ζ κείσζε θαηά 17% ππνινγίδεηαη θαη γηα ηα ινηπά δηθαηψκαηα πνπ επηβάιινληαη κε βάζε
άιια κεγέζε, πιελ ηεο ρσξεηηθφηεηαο. Ζ κείσζε αλαθέξεηαη επί ησλ αληηζηνίρσλ
δηθαησκάησλ πνπ επηβάιινληαη ζε δεμακελφπινηα ίζσλ κεγεζψλ, ρσξίο δεμακελέο
δηαρσξηζκέλνπ έξκαηνο.

7.

Οη ρξεψζεηο παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο,
ππνινγίδνληαη ζην κέγηζην κήθνο ηνπ ζε κέηξα (L.O.A).
ε πινία / πισηά λαππεγήκαηα πνπ παξαβάιινπλ έμσζη εηέξνπ πινίνπ/πισηνχ
λαππεγήκαηνο ή ε παξαβνιή απηψλ θαηαιακβάλεη κήθνο πξνβιήηα κηθξφηεξν ή ίζν κε
ην ήκηζπ ηνπ κήθνπο ηνπο, ρνξεγείηαη έθπησζε 50% ζηηο ρξεψζεηο παξαβνιήο.

8.

Σα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηε ρσξεηηθφηεηα θαη ζην κήθνο ησλ πινίσλ βεβαηψλνληαη,
είηε απφ ηα επίζεκα λαπηηιηαθά έγγξαθα πνπ θαηαζέηεη ν εθπξφζσπνο ηνπ πινίνπ, είηε
απφ ηνλ Γηεζλή Κψδηθα ηνπ LLOYD’S (LLOYD’S REGISTER OF SHIPPING). Δηδηθά γηα
πινία/πισηά λαππεγήκαηα πνπ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα Διιεληθά Νενιφγηα ηα ζηνηρεία
βεβαηψλνληαη θαη απφ ηα λενιφγηα απηά .

9.

Σα εηδηθήο δηαζθεπήο ή πξννξηζκνχ πινία / πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία παξακέλνπλ
ζηε ζαιάζζηα πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. γηα εθηέιεζε δηαθφξσλ βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ ή είλαη
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δξνκνινγεκέλα ζε πνξζκεηαθέο γξακκέο επηβαξχλνληαη κε ηηο ρξεψζεηο ειιηκεληζκνχ,
γηα θάζε αδηαίξεην κήλα.
Σα αλαθεξφκελα πην πάλσ πισηά λαππεγήκαηα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχληαη,
απαξαηηήησο θαη εγθαίξσο, απφ ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζηελ αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ
ΟΛΠ. Σπρφλ δε απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε Ληκεληθή Πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., ρσξίο ηελ
έγθαηξε ελεκέξσζε ηεο αξκφδηα ππεξεζίαο, ζπλεπάγεηαη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε ησλ
ππφρξεσλ γηα ηελ εθ κέξνπο ηεο ππεξεζίαο βεβαίσζε ησλ πξνβιεπνκέλσλ ρξεψζεσλ.
Οη αλσηέξσ ρξεψζεηο ειιηκεληζκνχ
θαηαβάιινληαη έζησ θαη εάλ ηα πισηά
λαππεγήκαηα δελ ιεηηνπξγνχλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ κήλα, κε εμαίξεζε ηηο
πεξηπηψζεηο επηζθεπήο ή κεηαζθεπήο ηνπο πνπ εθηεινχληαη ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ
Ο.Λ.Π., νπφηε επηβαξχλνληαη κε ηηο ρξεψζεηο δηάζεζεο επηζθεπαζηηθψλ ρψξσλ.
10. Ωο ζθάθε πεξηβαιινληηθψλ επθνιηψλ λννχληαη ηα ζθάθε πνπ ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα
εζληθφηεηάο ηνπο έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο επθνιίεο ππνδνρήο θαηαινίπσλ ή ζθάθε
πεξηζπιινγήο πεηξειαηνεηδψλ θαη ινηπψλ θαηαινίπσλ απφ ηε ζαιάζζηα πεξηνρή θαη ηελ
κεηαθνξά ηνπο ζηνπο αδεηνδνηεκέλνπο γηα ηε ζπγθέληξσζε θαη επεμεξγαζία ηνπο
ρψξνπο ή ινηπέο εγθαηαζηάζεηο.
Γελ εληάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή πινία / πισηά λαππεγήκαηα ηα νπνία
ρξεζηκνπνηνχληαη σο πισηέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο απνβιήησλ (δηαρσξηζηήξεο)
γηα ηα νπνία πξνβιέπεηαη εηδηθή ρξέσζε θαζνξηδφκελε απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ θάζε
θνξά ηζρχνπλ.
11. Ζ ρξέσζε γηα ηελ εξγαζία θαβνδεζίαο πινίσλ ηεο αθηνπινΐαο ζα ππνινγίδεηαη αλά
κήλα αδηαίξεην γηα ηηο παξερφκελεο ζηε δηάξθεηα ηνπ κήλα εξγαζίεο, αλεμάξηεηα ηνπ
αξηζκνχ πξνζεγγίζεσλ. Ζ ρξέσζε ζα δηαθφπηεηαη κφλν γηα ηνπο κήλεο πνπ
απνδεδεηγκέλα ην πινίν δελ εθηειεί δξνκνιφγηα (π.ρ. επηζθεπάδεηαη, δηέθνςε ηελ
εθηέιεζε δξνκνινγίσλ θ.ι.π.) θαη εθφζνλ ζηε δηάξθεηά ηνπ δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
πιένλ ησλ 3 πξνζεγγίζεσλ. Ζ ρξέσζε γηα ηηο έσο 3 πξνζεγγίζεηο ζα ππνινγίδεηαη σο
έθηαθηε παξνρή εξγαζίαο θαη ζα ρξεψλεηαη κε ην αληίζηνηρν ηηκνιφγην.

ΑΡΘΡΟ 7
Βεβαίωζη και είζππαξη σπεώζεων
Οη ρξεψζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ βεβαηψλνληαη θαη εηζπξάηηνληαη σο εμήο:
1.

Οη ρξεψζεηο πξνζφξκηζεο, παξαβνιήο θαη πξπκλνδέηεζεο ησλ πινίσλ / πισηψλ
λαππεγεκάησλ εζσηεξηθνχ, θαηαβάιινληαη γηα θάζε κήλα κέρξη ηελ εηθνζηή (20ή) εκέξα
ηνπ επφκελνπ κήλα.

2.

Οη ρξεψζεηο ειιηκεληζκνχ νη νπνίεο ππνινγίδνληαη γηα θάζε κήλα αδηαίξεην βεβαηψλνληαη
αλά ηξίκελν θαη θαηαβάιινληαη κέρξη ηελ 20ε εκέξα ηνπ επφκελνπ, κεηά ηε ιήμε ηνπ
ηξηκήλνπ, κήλα. Ζ κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο απηήο θαηαβνιή ηνπο
ζπλεπάγεηαη ηελ επηβνιή ηφθσλ επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηνπ ηηκνινγίνπ.

3.

Οη ρξεψζεηο πξνζφξκηζεο, παξαβνιήο θαη πξπκλνδέηεζεο πινίσλ εμσηεξηθνχ,
θαηαβάιινληαη εληφο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηνλ απφπινπ ηνπο.

4.

Σα δηθαηψκαηα πξνζφξκηζεο, παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο θξνπαδηεξφπινησλ,
θαηαβάιινληαη γηα θάζε κήλα, κέρξη ηελ εηθνζηή (20ε) εκέξα ηνπ επφκελνπ κήλα.

5.

Γηα ηηο ινηπέο ρξεψζεηο έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ Καλνληζκνχ
Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ο.Λ.Π. (Κ.Ο.Γ. / Ο.Λ.Π. Α.Δ.), δειαδή θαηαβάιινληαη εληφο
δεθαεκέξνπ (10) απφ ηεο θνηλνπνίεζεο ηνπ ηηκνινγίνπ.
12

ΑΡΘΡΟ 8
Τπόσπεοι Καηαβολήρ Υπεώζεων
1.

Τπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ζηνλ Ο.Λ.Π. ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηνλ παξφληα
Καλνληζκφ πάζεο θχζεσο ρξεψζεσλ, πνπ βαξχλνπλ θαη παξαθνινπζνχλ ην
λαππήγεκα, είλαη ν θχξηνο ηνπ πινίνπ, ν πινηνθηήηεο, ν εθνπιηζηήο, ν δηαρεηξηζηήο, ν
θαηά ηνλ ρξφλν ηεο δεκηνπξγίαο ηεο απαίηεζεο λαπηηθφο πξάθηνξαο ή ν ελεξγήζαο σο
λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ λαππεγήκαηνο, επζπλφκελνη έθαζηνο «αιιειεγγχσο θαη εηο
νιφθιεξνλ».

2.

Καη’ εμαίξεζε, νη ρξεψζεηο λαππεγεκάησλ ησλ νπνίσλ νη πινηνθηήηεο ή εθνπιηζηέο
δηακέλνπλ ζηελ αιινδαπή, βεβαηψλνληαη επ’ νλφκαηη ησλ λαπηηθψλ πξαθηφξσλ ή ησλ
λνκίκσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο.

3.

Ζ αλαθεξφκελε ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ «εηο νιφθιεξνλ» επζχλε ηνπ
πξάθηνξα αηνλεί, σο πξνο απηφλ θαη κφλνλ, εάλ θαηά ηνλ ρξφλν ηεο επίδνζεο ηνπ
ηηκνινγίνπ δελ εθπξνζσπεί απνδεδεηγκέλα ην βαξπλφκελν λαππήγεκα, ππφ ηελ
πξνυπφζεζε φηη είρε ελεκεξψζεη εγγξάθσο ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. θαη είρε
νξηζηεί λένο πξάθηνξαο.

4.

Ο ππεξζεκαηηζηήο, επί πιεηζηεξηαζκνχ λαππεγήκαηνο, είλαη ππφρξενο γηα ηελ θαηαβνιή
ησλ ππφ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ πξνβιεπφκελσλ θαη βαξπλφλησλ ην πινίν / πισηφ
λαππήγεκα πάζεο θχζεσο ρξεψζεσλ απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαθχξσζεο.

5.

Δηδηθά θαη κφλν γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν πιεηζηεξηαζκφο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ ΚΔΓΔ, φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην Ν.Γ. 356 /
74 Πεξί Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, νη ρξεψζεηο παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο ηνπ
πιεηζηεξηαζζέληνο πινίνπ, θαη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ πελήληα (50) πξψησλ
εκεξψλ απφ ηεο εκέξαο ηεο θαηαθχξσζεο ηνπ πιεηζηεξηαζκνχ, ππνινγίδνληαη κε βάζε
ην θαλνληθφ ηηκνιφγην θαη φρη κε ην ηηκνιφγην ηεο απζαίξεηεο παξακνλήο ηνπ πινίνπ.

ΑΡΘΡΟ 9
Αναγκαζηική Μεθόπμιζη
1.

Ο Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Ο.Λ.Π., ζε ζπλελλφεζε κε ην Κεληξηθφ Ληκελαξρείν
Πεηξαηά, κπνξεί λα δηαηάζζεη ηε κεζφξκηζε πινίνπ / πισηνχ λαππεγήκαηνο πνπ
παξακέλεη ρσξίο αηηία ή έγθξηζε ζε ζέζεηο αλαγθαίεο γηα άιια λαππεγήκαηα ή γηα
γεληθφηεξνπο ιφγνπο θαη αλάγθεο ηνπ ιηκέλα θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Δάλ δελ πξαγκαηνπνηεζεί ε κεζφξκηζε ζηελ νξηδφκελε ζέζε θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία
πνπ δφζεθε, εθηειείηαη αλαγθαζηηθά θαη κε νηνλδήπνηε ηξφπν κε απνθιεηζηηθή επζχλε
θαη κε δαπάλε ησλ ππφρξεσλ.

2.

Γηα ηελ πξαγκάησζε νηαζδήπνηε αλαγθαζηηθήο κεζφξκηζεο, νη ππφρξενη - κε ηελ
ππνβαιιφκελε αίηεζε εηζφδνπ ηνπ ζθάθνπο ησλ ζηελ Ληκεληθή Πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π. παξέρνπλ αλεπηθχιαθηα ζηε Γηνίθεζε απηνχ ηελ εληνιή θαη πιεξεμνπζηφηεηα ψζηε λα
ηνπο αληηπξνζσπεχεη ελψπηνλ θάζε δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο αξρήο ή άιισλ ηξίησλ
πξνζψπσλ, λα αηηείηαη ηελ έθδνζε ησλ απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ, λα ππνβάιεη
αηηήζεηο ελψπηνλ δηθαζηεξίσλ γηα παξνρή άδεηαο κεζφξκηζεο ηνπ πινίνπ / πισηνχ
λαππεγήκαηνο, λα πξνζιακβάλεη ην αλαγθαίν πιήξσκα, λα ζπκβάιιεηαη γηα ηε
ρξεζηκνπνίεζε ξπκνπιθψλ, λα ζέηεη ζε θίλεζε ηηο κεραλέο ηνπ πινίνπ, θχξηεο θαη
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βνεζεηηθέο, θαη γεληθά λα πξάηηεη ή λα ελεξγεί νηηδήπνηε είλαη αλαγθαίν θαη απαξαίηεην
γηα ηε κεζφξκηζε, ελ νλφκαηη θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπο.
3.

Ζ θαηαβαιιφκελε πξνο ην ζθνπφ απηφ ζρεηηθή δαπάλε, βεβαηνχκελε απφ ηνλ Ο.Λ.Π.,
βαξχλεη - «αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ» - ηνπο πινηνθηήηεο, εθνπιηζηέο,
δηαρεηξηζηέο, ηνπο λαπηηθνχο πξάθηνξεο θαη ηνπο παξά ησλ πινηνθηεηψλ λνκίκσο
εμνπζηνδνηεκέλνπο ηξίηνπο θαη παξαθνινπζεί ην πινίν.

4.

ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, πνπ απεηιείηαη ε δεκφζηα ηάμε, ε λαπζηπινΐα θ.ι.π.,
παξάιιεια κε ηελ πην πάλσ δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη θαη ε ηήξεζε ζχληνκεο
δηαδηθαζίαο κεζφξκηζεο πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηνπ
Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ πξνο ηνλ ελδηαθεξφκελν, γλσζηνπνηνχκελεο εθ ησλ πζηέξσλ,
ζχκθσλα κε ηνλ ππ’αξηζκ.129 Καλνληζκφ Ληκέλα Πεηξαηά (ΦΔΚ 1069 / Β / 1980).
ημείωζη:
Βι. ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1220 /81 (ΦΔΚ 296 /Α / 7-101981) θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν.Γ. 3398 / 1955.

ΑΡΘΡΟ 10
Παπαβάζειρ – Κςπώζειρ
1.

Ζ κε έγγξαθε πξναλαγγειία άθημεο επηβαηεγνχ πινίνπ πξνέιεπζεο εμσηεξηθνχ, θαζψο
θαη θξνπαδηεξφπινηνπ γεληθά, κέρξη ηελ 09.00΄ ψξα ηεο πξνεγνχκελεο ηεο άθημήο ηνπ,
ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ απφ ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαζνξηζκνχ ζέζεο
παξαβνιήο ή πξπκλνδέηεζεο.

2.

Γηα θάζε παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ - πέξαλ ησλ θαηά πεξίπησζε
πξνβιεπφκελσλ ζπλεπεηψλ - κπνξεί, κεηά απφ απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ
ηνπ Ο.Λ.Π., λα επηβάιιεηαη θχξσζε ίζε κε ην πνζφ ηεο ρξεκαηηθήο πνηλήο πνπ
πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 1.γ. ηνπ άξζξνπ δεχηεξνπ ηνπ Ν. 2688 / 1999, βεβαηνχκελε
κε ηελ έθδνζε ζρεηηθνχ ηηκνινγίνπ.
Καηά ηνπ ηηκνινγίνπ απηνχ επηηξέπεηαη ε άζθεζε αληηξξήζεσλ ζχκθσλα κε ηνλ
Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο Ο.Λ.Π. θαη Διέγρνπ απηήο.

3.

Γηα θάζε δεκηά πνπ πξνμελείηαη ζηα θξεπηδψκαηα, κεραλήκαηα, κεραληθφ εμνπιηζκφ θαη
γεληθά εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ο.Λ.Π., θαηά ηνπο ρεηξηζκνχο γηα ηελ πξνζφξκηζε ή θαηά ηελ
παξακνλή ηνπ πινίνπ ή θαη γεληθά θαηά ηελ εθηέιεζε νπνηνλδήπνηε εξγαζηψλ θαηά ηε
δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζηελ πεξηνρή ηνπ Ο.Λ.Π., επζχλεηαη ην πινίν.
Οη δεκηέο απηέο εθηηκνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη θάζε ρξφλν κε
απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ Ο.Λ.Π. θαη απνηειείηαη απφ έλα πνιηηηθφ
κεραληθφ θαη έλα ειεθηξνιφγν - κεραλνιφγν κεραληθφ ηνπ Ο.Λ.Π. θαη απφ έλα
εθπξφζσπν ηνπ πινίνπ, ε νπνία απνθαίλεηαη κε πξαθηηθφ γηα ην χςνο ηεο δαπάλεο
απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο.
Με βάζε ην πξαθηηθφ απηφ εθδίδεηαη ζε βάξνο ηνπ πινίνπ ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην. Μέρξη
ηελ εμφθιεζε ηεο δαπάλεο απνθαηάζηαζεο ηεο δεκηάο - φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη κε
ην πην πάλσ πξαθηηθφ - απαγνξεχεηαη ν απφπινπο ηνπ πινίνπ, εθηφο αλ θαηαηεζεί ζηελ
αξκφδηα Τπεξεζία ηνπ Ο.Λ.Π. εγγπεηηθή επηζηνιή αλαγλσξηζκέλεο ζηελ Διιάδα
Σξάπεδαο, ε αμία ηεο νπνίαο ζα θαιχπηεη ηε δαπάλε απνθαηάζηαζεο.

14

