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Ι. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ – ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΣΩ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ
Κανονικές Αμοιβές
Διάκριση
φορτίων

Δημητριακά
& συναφή

Λοιπά
φορτία

Περιπτώσεις

α) πλοία
β) φορτηγίδες
γ) χερσαία μεταφορικά
μέσα
α) πλοία
β) φορτηγίδες
γ) χερσαία μεταφορικά
μέσα

Μονάδα
υπολογισμού
δικαιωμάτων

Εργασίες
αναρροφήσεως
μέσω
τροφαγωγών
σωλήνων
(Χρέωση σε €)

Παράδοση
μέσω
απορροής

Τόννος
Τόννος
Τόννος

1,368
1,665
3,206

(Χρέωση σε
€)
2,387
2,066
1,463

Τόννος
Τόννος
Τόννος

3,276
3,586
6,770

4,747
3,969
2,621

Εκπτώσεις

Σε εταιρίες που δηλώνουν ότι εντός 12 μηνών
θα διακινήσουν δια του συγκροτήματος
αναρροφητήρων 50.000 τόννους δημητριακών
έκπτωση:

Εργασίες
αναρροφήσεως
μέσω
τροφαγωγών
σωλήνων
(Χρέωση σε €)

Παράδοση
μέσω
απορροής

(Χρέωση σε €)

20%

20%

Για τη χορήγηση της έκπτωσης απαιτείται
κατάθεση εγγυητικής επιστολής αξίας ίσης με τη
συνολικά χορηγηθείσα έκπτωση (20%) για
διακίνηση ποσότητας 50.000 τόννων σε χρονικό
διάστημα 12 μηνών
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Προσαυξήσεις
Εργασίες
αναρροφήσεως
μέσω
τροφαγωγών
σωλήνων
(Χρέωση σε €)
1. Σε φορτία της κατηγορίας δημητριακών και
συναφών (κριθάρι, βρώμη κλπ.)
2. Επί φορτίων των κατηγοριών δημητριακών και
συναφών και λοιπων φορτίων, φορτοεκφορτωνομένων
σε ή από δεξαμενόπλοια.

Παράδοση
μέσω
απορροής

(Χρέωση σε €)

25%

25%

100%

50%

5%

5%

3. Για την κάλυψη των δαπανών περισυλλογής,
ενσάκκισης, αποκομιδής και καταστροφής της σκόνης
των φορτίων της κατηγορίας δημητριακών και
συναφών (σιτάρι, καλαμπόκι)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ – ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Είδος εργασίας

Μεταγγίσειςσε
κυψέλες (Silos)

Ζύγιση

Περιπτώσεις

Δημητριακά
(σιτάρι,
καλαμπόκι)
Κριθάρι,
βρώμη
κλπ.
δημητριακά
Λοιπά φορτία
Μέσω φορητής πλάστιγγας
Μέσω εδαφιαίας πλάστιγγας

Μονάδα
υπολογισμού
δικαιωμάτων
Τόννος

Χρέωση σε €

0,443

Τόννος

0,568

Τόννος
Τόννος
Τόννος

0,740
1,201
0,443

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ – ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.α. Καθυστερήσεις (έναρξης ή διακοπής εκτέλεσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης)
Για κάθε απασχολούμενο
εργάτη εντός των
χρονικών ορίων
Οποιαδήποτε ώρα του
24ώρου

Χρέωση * σε €
Εργάσιμη Ημέρα
(Δευτέρα - Σάββατο)

Εξαιρετέα Ημέρα
και Κυριακή

33

55

*Μονάδα χρέωσης είναι η ώρα
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1.β.Καθυστερήσεις ή και αργία των αναρροφητήρων προερχόμενες από υπαιτιότητα
του πλοίου, παραλήπτη ή φορτωτή βαρύνουν αυτούς με 37,261 € ανά πυλώνα και ανά
ώρα. Κλάσμα ώρας μεγαλυτέρο των 15΄ υπολογιζεται ως ακεραία ώρα
2. Ματαιώσεις
Για κάθε εργάτη και
χειριστή
φορτοεκφορτωτικού
μηχανήματος, που
έχει προγραμματιστεί

Εργάσιμη Ημέρα
(Δευτέρα – Σάββατο)

Εξαιρετέα Ημέρα
και Κυριακή

160

230

*Μονάδα χρέωσης είναι το 7ωρο
3. Υπερωριακή (έκτακτη) εργασία
Θεωρείται η διεξαγόμενη κατά τις Κυριακές και αργίες εντός των κανονικών φυλακών
εργασίας (βάρδιες) και η διεξαγόμενη μετά την 22.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες.
Οι καταβαλλόμενες αμοιβές ορίζονται σε προσαύξηση 50% επί των ανά τόννο κανονικών
αμοιβών φορτοεκφόρτωσης .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ
1. Αποθηκευτικά Σιταποθηκών (Silos)
Είδος Δημητριακών
Υπολογισμός
ημερών
(αθροιστικά)
από την επόμενη
της εκφόρτωσης
Σιτάρι, καλαμπόκι
1η – 30η
31η – 60η
61η – 90η
91η και πέρα
Κριθάρι,
βρώμη,
1η – 30η
σίκαλη
και
λοιπά
31η – 60η
δημητριακά
(εκτός
61η – 90η
σογιαλεύρων)
91η και πέρα

2.

Μονάδα
υπολογισμού
δικαιωμάτων

Ημέρα / τόννο
Ημέρα / τόννο
Ημέρα / τόννο
Ημέρα / τόννο
Ημέρα / τόννο
Ημέρα / τόννο
Ημέρα / τόννο
Ημέρα / τόννο

Χρέωση σε €

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

Δικαιώματα χρήσης κυψελών για αποθήκευση δημητριακών

Υπολογισμός
10ημέρων

1ο
2ο
3ο
4ο
5ο
6ο
7ο
8ο
9ο
Μετά
το
10ήμερο
μέχρι
παραλαβής

9ο
και

Μονάδα
υπολογισμού
δικαιωμάτων
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη
10ήμερο / κυψέλη

Χωρητικότητα Κυψέλης
(Χρέωση σε €)
400
200
100
τόννων
τόννων
Τόννων
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
171,001
85,584
341,880
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ΙV. ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
Α΄

Κανονικών Αμοιβών

Στις κανονικές αμοιβές περιλαμβάνονται:
α. Οι αμοιβές των εργατών για τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες.
β. Η επίβλεψη και εποπτεία των εργασιών
γ. Η χρήση του συγκροτήματος αναρροφητήρων (SILOS)
δ. Ποσοστό ανάλογο των εργασιών για έξοδα διοίκησης.
Ο τρόπος και η βάση υπολογισμού των αμοιβών:
1. Οι κανονικές αμοιβές υπολογίζονται για δύο στάδια εργασίας:
Αναρρόφησης: από πλοίο ή χερσαίο μεταφορικό μέσω των αναρροφητήρων(SILOS) του
Ο.Λ.Π. και Απορροής (παράδοση): από τα SILOS σε πλοίο ή χερσαίο μεταφορικό μέσο.
2. Σε περιπτώσεις υπεραπασχόλησης του συγκροτήματος αναρροφητήρων και αποθηκών
SILOS του Ο.Λ.Π. ή εφόσον για την εκφόρτωση και παράδοση των φορτίων χύδην, μετά
από έγκριση της αρμόδια υπηρεσίας χρησιμοποιείται ιδιωτικό φορητό μηχάνημα των
ενδιαφερομένων, παρέχεται έκπτωση 50% επί των αμοιβών φορτοεκφόρτωσης του
παρόντος τιμολογίου.

Β΄

Πρόσθετων εργασιών

Οι εργασίες αυτές παρέχονται με προσωπικό και μέσα του Ο.Λ.Π., μετά από αίτηση των
ενδιαφερομένων.

Γ΄

Λοιπών Εργασιών

1.
α. Πλοία που έχουν παραβάλλει στα κρηπιδώματα του λιμένα και έχουν περατώσει
τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες τους, υποχρεούνται να απομακρύνονται το βραδύτερο εντός
μιας (1) ώρας από την αποπεράτωση των εργασιών τους προς αποφυγή της καθυστέρησης
ή ματαίωσης προγραμματισμένης εργασίας άλλου πλοίου που περιμένει για το σκοπό αυτό.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ο πλοίαρχος ή νόμιμος εκπρόσωπος του πλοίου ή ο
ναυτικός πράκτορας, βαρύνεται με την αντίστοιχη προβλεπόμενη, με βάση το χρόνο
καθυστέρησης ή ματαίωσης, δαπάνη.
β. Ειδικά για τις περιπτώσεις εξυπηρέτησης δύο ή περισσοτέρων πλοίων με την ίδια
εργατική ομάδα, καθώς και για περιπτώσεις που η λήξη εργασιών ενός πλοίου συμπίπτει με
την έναρξη εργασιών άλλου πλοίου που περιμένει για παραβολή, το χρονικό διάστημα που
μεσολαβεί από τη λήξη εργασιών του πρώτου πλοίου έως την έναρξη εργασιών του
επόμενου δεν θα χρεώνεται, εφόσον δεν υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Μετά την παρέλευση
των δύο ωρών ισχύουν τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.
2. Κλάσμα ώρας το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30΄λεπτά επί συνόλου καθυστερήσεων, δεν
χρεώνεται. Κλάσμα ώρας μεγαλύτερο των 30΄λεπτών λογίζεται ως ώρα.
3. Κλάσμα ώρας που δεν υπερβαίνει τα 15΄λεπτά επί εκτάκτων εργασιών δεν χρεώνεται.
Κλάσμα ώρας μεγαλύτερο των 15΄λεπτών, λογίζεται ως ώρα.
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Δ΄

Αποθηκευτικών

1. Τα αποθηκευτικά σιταποθηκών silos της παρ. 1 του Κεφαλαίου Δ΄του τιμολογίου ,
υπολογίζονται ανά τόννο και ημέρα για όσα χύδην φορτία παραλαμβάνονται ή παραδίδονται
άμεσα και για τον υπολογισμό των διαφορών που προκύπτουν μεταξύ της εισαγώμενης και
εξαγόμενης ποσότητας από τις κυψέλες(διαφορά σκόνης).
2. Το τιμολόγιο εκμίσθωσης κυψελών της παραγρ.2 του Κεφαλαίου Δ΄έχει εφαρμογή επί των
αποθηκευόμενων χύδην φορτίων και υπολογίζεται για κάθε δεκαήμερο αδιαίρετο και κυψέλη,
ανεξάρτητα από την ποσότητα του φορτίου που αυτή περιέχει κάθε φορά.
V. ΥΠΟΧΡΕΟΙ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
1. Οι κανονικές αμοιβές της αναρρόφησης και παράδοσης (απορροής) καταβάλλονται από
τον φορτωτή ή παραλήπτη των εμπορευμάτων, πριν από την εκτέλεση της εργασίας.
2. Καθυστερήσεις ή και αργία των αναρροφητήρων προερχόμενες από υπαιτιότητα του
πλοίου, παραλήπτη ή φορτωτή βαρύνουν αυτούς με 37,261 € ανά πυλώνα και ανά ώρα.
Κλάσμα ώρας μεγαλυτέρο των 15΄ υπολογιζεται ως ώρα.
3. Καθυστερήσεις ή ματαιώσεις εργασιών που οφείλονται σε ανωτέρα βία βαρύνουν τους
υπόχρεους, φορτωτές ή παραλήπτες, για τους εργάτες και χειριστές μηχανημάτων για τις
εργασίες επί του πλοίου (αναρρόφηση).
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