Signature Not
Verified
Digitally signed by
Theodoros Moumouris
Date: 2007.07.25 12:16:47
EEST
Reason: Signed PDF
(embedded)
Location: Athens, Ethniko
Typografio

18961

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1262
23 Ιουλίου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31264/ΕΓΔΕΚΟ 2224
(1)
Έγκριση τιμολογίων παροχής λιμενικών υπηρεσιών
του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.ΛΑ. Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ −
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 7, 10, παράγρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)»
(Α΄/314),
• του άρθρου 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄/57),
• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄/98),
• του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Με−
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του ν. 2932/2001
(Α΄ 145), όπως ισχύει,
• του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α΄/190),
2. Το υπ’ αριθμ. 1442/19.6.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε., το οποίο αφορά τις υπ’ αριθμ.
87η (15.6.2007) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. για τιμολόγια παρο−
χής λιμενικών υπηρεσιών, του Ο.Λ.ΛΑ. Α.Ε. και την από
19.6.2007 σύμβαση συνεργασίας για την έναρξη Λιμενι−
κών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Σκαραμαγκά,
3. Τα υπ’ αριθμ. 8125/8/02/07/28.6.2007 έγγραφο του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο διατυ−
πώνεται η σύμφωνη γνώμη του για τα προτεινόμενα
τιμολόγια του Ο.Λ.ΛΑ. Α.Ε., όπως έχουν υποβληθεί,
4. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών,
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τα τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρε−
σιών του Οργανισμού Λιμένα Λαυρίου Α.Ε. ως ακολού−
θως:
Ορισμοί − Διάκριση εργασιών
Οι εργασίες φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών, κατά
τον παρόντα, διακρίνονται σε εργασίες επί πλοίου, και
σε εργασίες επί προκυμαίας, ως κάτωθι:
1. Εργασίες επί πλοίου. Αυτές περιλαμβάνουν:
α) Την εκφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή το
κατάστρωμα του πλοίου στην πλευρά του, προκειμέ−
νου δε για εμπορευματοκιβώτια και την μεταφορά τους
στον τόπο απόθεσής τους στην προκυμαία.
β) Τη φόρτωση του φορτίου από την πλευρά του
πλοίου στο κατάστρωμα ή το κύτος αυτού, προκειμένου
δε για εμπορευματοκιβώτια και τη μεταφορά τους από
τον τόπο απόθεσής τους στην προκυμαία στην πλευρά
του πλοίου.
γ) Την μεταφόρτωση του φορτίου από το κύτος ή
από το κατάστρωμα του πλοίου στο κατάστρωμα ή το
κύτος άλλου πλοίου απ’ ευθείας, ή μέσω φορτηγίδος ή
μέσω της προκυμαίας.
δ) Τις πρόσθετες εργασίες δηλαδή το άνοιγμα και
κλείσιμο κυτών, την εντός των κυτών ή άλλων χώρων
του πλοίου μετατόπιση φορτίων (Shifting), την εξάρμω−
ση ξύλινων διαφραγμάτων ή υποστηριγμάτων και την
περισυλλογή της ξυλείας, την επίστρωση ή την περισυλ−
λογή ξυλείας στοιβασίας, την διαλογή φορτίων, καθώς
και κάθε άλλη παρεμφερή εργασία χαρακτηριζόμενη
αρμοδίως ως τέτοια και που μπορεί να εκτελείται από
εργάτες, τεχνίτες και μέσα.
2. Εργασίες επί προκυμαίας. Αυτές περιλαμβάνουν:
α) Την παράδοση του φορτίου, δηλαδή τη διακίνηση
αυτού από την πλευρά του πλοίου ή από χερσαία με−
ταφορικά μέσα είτε σε χερσαία μεταφορικά μέσα απ’
ευθείας (άμεση παράδοση), είτε μετά από προηγουμένη
απόθεσή του, με τη μεσολάβηση ή όχι φορτηγίδων, στην
προκυμαία και τους εν γένει αποθηκευτικούς χώρους
του λιμένος (έμμεση παράδοση) προκειμένου δε περί
εμπορευματοκιβωτίων (Containers) τη φόρτωσή τους
από τον τόπο αποθέσεως σε χερσαία μεταφορικά μέσα
των ενδιαφερομένων.
β) Την παραλαβή του φορτίου, δηλαδή τη διακίνησή
του από χερσαία μεταφορικά μέσα είτε στην πλευρά
του πλοίου ή σε χερσαία μεταφορικά μέσα απ’ ευθείας
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(άμεση παραλαβή) είτε μετά από προηγουμένη απόθεσή
του, με τη μεσολάβηση ή όχι φορτηγίδων στην προ−
κυμαία και τους εν γένει χώρους του λιμένος, (έμμεση
παραλαβή) προκειμένου δε περί εμπορευματοκιβωτίων
(Containers) τη φόρτωσή τους από τον τόπο αποθέσεως
σε χερσαία μεταφορικά μέσα των ενδιαφερομένων.
γ) Τις πρόσθετες εργασίες, που εκτελούνται με εντολή
παραλήπτη ή φορτωτή, δηλαδή τη μεταφορά από κά−
ποιο χώρο σε άλλο, τη ζύγιση, τη διαλογή φορτίου κατά
παραλήπτη, το διαχωρισμό φορτίου κατά διαστάσεις
(ταξινόμηση), την εκκένωση ή πλήρωση εμπορευματο−
κιβωτίων (Containers), καθώς και κάθε άλλη παρεμφερή
εργασία χαρακτηριζομένη αρμοδίως ως τέτοια και που
μπορεί να εκτελείται από εργάτες, τεχνίτες και μέσα.
3. Λιμενικά Τέλη και λοιπά
Στην περιοχή Σκαραμαγκά εφαρμόζονται για τις λοι−
πές υπηρεσίες, που δεν αναφέρονται στα Τιμολόγια
1, 2, 3 και 4 τα εγκεκριμένα από την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.
11513/ΕΓΔΕΚΟ 1551/13.3.2007 (ΦΕΚ /Β/474/) τιμολόγια του
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α. Ε..
4. Εργασίες περιοχής αρμοδιότητας Ο.Λ.Λ. Α.Ε.
Τα ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 1, 2, 3 και 4 που ακολουθούν, όταν
εναρμονίζονται στην περιοχή που έχει παραχωρηθεί
από το Ελληνικό Δημόσιο στον Ο.Λ.Λ. Α.Ε. σύμφωνα
με τη σύμβαση παραχώρησης, προσαυξάνονται με το
αντίστοιχο ποσό του εκάστοτε ισχύοντος τιμολογίου
Αμοιβής Φορτ/των Λιμένα Λαυρίου (ΕΡΦΛ Λαυρίου) όπου
έχουν εφαρμογή.

2. IN TRANSIT: (χωριστά για την εργασία εκφόρτωσης
και χωριστά για την εργασία φόρτωσης)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Στις πιο πάνω τιμές της περιπτώσεως Α΄ συμπερι−
λαμβάνεται και το δικαίωμα για διάθεση προσωπικού
και μηχανικών μέσων του Οργανισμού.
2. Τα δικαιώματα της περιπτώσεως Β΄ καταβάλλονται
επί εμφόρτων ή κενών τροχοφόρων και υπό την προϋπό−
θεση της μη διάθεσης από τον Οργανισμό προσωπικού ή
μηχανικών μέσων. Σε περίπτωση διάθεσης προσωπικού
ή μηχανικών μέσων προσαυξάνονται κατά 100%.
3. Όταν τα τροχοφόρα μεταφέρουν εμπ/τια (Containers),
εφαρμόζονται οι σχετικές ανά τεμάχιο εμπορευματοκι−
βωτίου διατάξεις του Τιμολογίου 2.
4. Τα δικαιώματα της περιπτώσεως Β΄4 και αυτά των
σημειώσεων 2,3 και 4 προσαυξάνονται κατά 50% αν τα
τροχοφόρα περιέχουν σύμμικτο φορτίο από επικίνδυνα
εμπορεύματα και μη ή αμιγώς επικίνδυνο φορτίο
5. Τα ανήκοντα στις ένοπλες δυνάμεις πάσης φύσεως
τροχοφόρα, απαλλάσσονται των δικαιωμάτων.
6. Η είσπραξη των δικαιωμάτων της περίπτωσης Β΄
δύναται να ανατεθεί σε εντεταλμένους τρίτους.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
Πλοία που έχουν παραβάλει στα κρηπιδώματα του
λιμένος και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές
τους εργασίες υποχρεούνται όπως, το βραδύτερο μέσα
σε μια (1) ώρα από την αποπεράτωση των εργασιών
αυτών να απομακρυνθούν από τα κρηπιδώματα του
λιμένος. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν και πα−
ραμείνουν πέραν της ώρας, τότε θα καταβάλουν στον
Οργανισμό αποζημίωση για αδράνεια της λειτουργίας
και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του λιμένος
εφόσον:
I) η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του πλοί−
ου και
II) έχει προγραμματισθεί και αναμένει προς παρα−
βολή στο κρηπίδωμα άλλο πλοίο. Η αποζημίωση αυτή
ανέρχεται στο ποσό των EURO 1.000,00 € για κάθε ώρα
καθυστέρησης.
Γ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΖΥΓΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οχήματα πάσης φύσεως που ζυγίζονται, προκειμένου
να εισέλθουν σε Επιβατικά (Ε/Γ), Επιβατικά−Οχηματα−
γωγά (Ε/Γ−Ο/Γ) και Οχηματαγωγά (Ο/Γ) πλοία, καταβάλ−
λουν σύμφωνα με το μικτό τους βάρος, τα παρακάτω
δικαιώματα:

Τροχοφόρα βάρους μέχρι 3 τόνους

15,00 ευρώ

ΜΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (σε χιλιόγραμμα)

€

Τροχοφόρα βάρους άνω των 3 τόνων

40,00 ευρώ

Έως 10.000

4,00

Από 10.001 έως 20.000

6,00

Από 20.001 έως 30.000

8,00

Από 30.001 έως 39.000

10,00

Από 39.001 και άνω

12,00

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1
Αυτοδυνάμως φορτοεκφορτώμενα οριζοντίως (RO/
RO) κάθε είδους τροχοφόρα από πλοία εσωτερικού και
εξωτερικού (εμπορεύματα ή όχι)
Α΄ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ − ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ:
βάρος τροχοφόρου

Μονάδα υπολογι−
σμού δικαιωμάτων

εργασίες επί
πλοίου

μέχρι 3.000 Kg

Τεμάχιο

28,00€

άνω των 3.001

»» »»

80,00€

δίκυκλα, τρίκυκλα

»» »»

5,00€

Β΄ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ − ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟΥ ΜΟΝ.ΥΠΟΛ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
1. Επιβατηγά

τεμάχιο

2,00€

2. Λεωφορεία, πούλμαν

»» »»

5,00 €

3. Τροχόσπιτα κ.λπ. αυτο−
κινούμενα και μη

»» »»

4,00 €

4. Φ/Γ, βυτία, ψυγεία, TIR,
MAFI,TRAILERS κ.λπ.

»» »»

2,00 €

μέχρι 3 τόννων μικτού
βάρους

»» »»

5,00 €

από 3−10 τόννους μι−
κτού βάρους

»» »»

8,00 €

από 10−20 τόννους μι−
κτού βάρους

»» »»

10,00 €

άνω των 20 τόννων

Δ΄ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ
Σε κάθε τράκτορα δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης που
εκτελεί εργασίες τρακτόρευσης και δεν ταξιδεύει με
το φορτίο που φορτοεκφορτώνει χορηγείται από τον
Ο.Λ.ΛΑ Α.Ε. «Άδεια Τρακτόρευσης» χρονικής διάρκειας
ενός έτους αντί δικαιώματος ποσού:
Α) Για τράκτορα δημόσιας χρήσης 378 ευρώ.
Β) Για τράκτορα ιδιωτικής χρήσης 126 ευρώ.
Το ανωτέρω δικαίωμα θα καταβάλλεται για τη χο−
ρήγηση αυτής και θα τοποθετείται σε εμφανές σημείο
του τράκτορα.
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Για κάθε εργασία τρακτόρευσης από τους τράκτορες
Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας του οδηγού του
δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης θα καταβάλλεται στον τράκτορα.
Ο.Λ.ΛΑ Α.Ε. ως δικαίωμα το ποσό των 5,301 ευρώ με
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δη−
Φ.Π.Α., μετά από χορήγηση σχετικού παραστατικού που
λώνεται το ποσό που θα εισπράττει για κάθε εργασία
θα χορηγείται από τον Ο.Λ.ΛΑ Α.Ε..
Τράκτορας που δεν διαθέτει σχετική άδεια δεν θα του τρακτόρευσης
Β) Ιδιοκτήτες τρακτόρων ιδιωτικής χρήσης
επιτρέπεται ή είσοδος στον Λιμενικό Χώρο.
Για την χορήγηση της ανωτέρω άδειας οι ενδιαφερό−
Σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται:
μενοι πρέπει να υποβάλλουν στον Ο.Λ.ΛΑ Α.Ε. τα εξής:
Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του
Α) Ιδιοκτήτες τρακτόρων δημόσιας χρήσης
τράκτορα, και του ασφαλιστήριου συμβολαίου.
Σχετική αίτηση στην οποία θα επισυνάπτονται:
Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη στην οποία θα δηλώ−
Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του
νονται
οι αριθμοί των ιδιοκτητών τρέιλερ, για τα οποία
τράκτορα, την πιστοποίηση του μηχανήματος και του
θα εκτελεί ο τράκτορας τις εργασίες τρακτόρευσης.
ασφαλιστήριου συμβολαίου.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2
Εργασίες φορτοεκφορτώσεως εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS)
Α. Φορτωεκφόρτωση με μέσα λιμένος
Εργασίες επί πλοίου
Μέγεθος εμπορ/κιβωτίου

Μονάδα υπολογισμού

Εργασίες επί προκυμαίας

ΕΜΦΟΡΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

ΚΕΝΟ

ΕΜΦΟΡΤΟ

ΚΕΝΟ

20ft

TEMAXIO

77,00€

57,00€

52,00€

23,00€

16,00€

40ft

TEMAXIO

116,00€

85,00€

58,00€

35,00€

23,00€

Β. Φορτωεκφόρτωση με μέσα του πλοίου
Εργασίες επί πλοίου
Μέγεθος εμπορ/κιβωτίου

Μονάδα υπολογισμού

Εργασίες επί προκυμαίας

ΕΜΦΟΡΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΞΑΓΩΓΗ

ΚΕΝΟ

ΕΜΦΟΡΤΟ

ΚΕΝΟ

20ft

TEMAXIO

50,00€

30,00€

25,00€

23,00€

16,00€

40ft

TEMAXIO

85,00€

55,00€

30,00€

35,00€

23,00€

Γ. Φορτωεκφόρτωση IN TRANSIT containers με μέσα λιμένος
Μέγεθος εμπορ/κιβωτίου

Μονάδα υπολογισμού

Εργασίες επί πλοίου ανά ΚΙΝΗΣΗ

20ft και 40ft

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ή ΚΕΝΟ

60,00€

Δ. Φορτωεκφόρτωση IN TRANSIT containers με μέσα του πλοίου
Μέγεθος εμπορ/κιβωτίου

Μονάδα υπολογισμού

Εργασίες επί πλοίου ανά ΚΙΝΗΣΗ

20ft και 40ft

ΤΕΜΑΧΙΟ ΕΜΦΟΡΤΟ ή ΚΕΝΟ

30,00€

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

Εργασίες επί πλοίου

1. Για τα φορτοεκφορτωνόμενα έμφορτα εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν σύμμεικτο
50%
φορτίο από επικίνδυνα εμπορεύματα και μη ή αμιγώς επικίνδυνο φορτίο.
2. Εμπορευματοκιβώτια που είναι σε εγκάρσια θέση προς το μήκος του πλοίου καθώς
και εμπορευματοκιβώτια που η φορτοεκφόρτωσή τους, λόγω των υπερκατασκευών του 30%
πλοίου επιβάλλει πρόσθετες κινήσεις.
3. Πλοία στα οποία τα φορτοεκφορτωθέντα εμπορευματοκιβώτια σε οποιοδήποτε
μέρος των εγκαταστάσεων του λιμένος, έχουν απόκλιση από τα δηλωθέντα συνολικά
για φορτοεκφόρτωση κατά ποσοστό 10% και πάνω βαρύνονται με προσαυξημένα δι−
20%
καιώματα επί του αριθμού των εμπορευματοκιβωτίων που φορτοεκφορτώθηκαν κατά
παρέκκλιση της δήλωσης (στα δηλωθέντα για φορτοεκφόρτωση περιλαμβάνονται και
τα προς μετατόπιση ΕΜΠΟ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Τα ανά τεμάχιο δικαιώματα για το στάδιο «εργασί−
ες επί πλοίου» σε κάθε πλοίο που εξυπηρετείται υπο−

λογίζονται και καταβάλλονται επί ελαχίστου αριθμού
φορτοεκφορτωνομένων εμπορευματοκιβωτίων (κενών
ή εμφόρτων). Ο ελάχιστος αυτός αριθμός είναι τα 40
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ΕΜΠΟ, ανεξαρτήτως τύπου πλοίου που εξυπηρετείται
με μέσα λιμένος και ανεξαρτήτως του τρόπου που έχει
ζητηθεί να πραγματοποιηθεί η εκφόρτωση.
Σε περίπτωση που τα φορτοεκφορτωθέντα από ένα
πλοίο εμπορευματοκιβώτια είναι λιγότερα των 40, τότε
υπολογίζονται και καταβάλλονται δικαιώματα κενών
εμπορευματοκιβωτίων 20ft, για ισάριθμα τεμάχια αυ−
τών που λείπουν ώστε να συμπληρωθεί το ελάχιστο
όριο (40).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ
1. Επί εμπορευματοκιβωτίων με φορτίο εκρηκτικά
ή ραδιενεργά που παραδίδονται ή παραλαμβάνονται
απευθείας σε ή από χερσαία μεταφορικά μέσα των
ενδιαφερομένων καταβάλλονται τα αντίστοιχα δικαι−
ώματα για εργασίες επί πλοίου.

2. Πλοία που έχουν παραβάλει στα κρηπιδώματα του
λιμένος και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές
τους εργασίες υποχρεούνται όπως, το βραδύτερο μέσα
σε μια (1) ώρα από την αποπεράτωση των εργασιών αυ−
τών να απομακρυνθούν από τα κρηπιδώματα του λιμένος.
Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν και παραμείνουν
πέραν της ώρας, τότε θα καταβάλουν στον Οργανισμό
αποζημίωση για αδράνεια της λειτουργίας και εκμετάλ−
λευσης των εγκαταστάσεων του λιμένος εφόσον:
I) η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του πλοί−
ου και
II) έχει προγραμματισθεί και αναμένει προς παρα−
βολή στο κρηπίδωμα άλλο πλοίο. Η αποζημίωση αυτή
ανέρχεται στο ποσό των EURO 1.000,00 € για κάθε ώρα
καθυστέρησης.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 3
Εργασίες φορτοεκφορτώσεως γενικών φορτίων
Α. Φορτωεκφόρτωση με μέσα λιμένος
Κατονομασία

Μονάδα υπολογισμού Εργασίες επί Πλοίου
δικαιωμάτων

Εργασίες επί προκυμαίας
Άμεσος παράδο−
ση ή παραλαβή

Έμμεσος παράδο−
ση ή παραλαβή

Φορτία εις σάκκους

Τόνος

5,00€

4,00€

8,00€

Φορτία
παλετοποιημένα

Τόνος

8,00€

8,00€

16,00€

1. Επί εργασιών φορτοεκφορτώσεως φορτίων 50%
ευφλέκτων (εκτός εκρηκτικών και εξαιρετικά
επικινδύνων) και εν γένει περιλαμβανόμενα εις
ενδεικτικούς πίνακας ΙΜΟ.

50%

50%

2. Επί εργασιών φορτοεκφορτώσεως εκρηκτι−
κών και εξαιρετικά επικινδύνων.

200%

200%

200%

3. Επί εργασιών φορτοεκφορτώσεως φορτίων
εις ή από ειδικούς χώρους του πλοίου (Locker
κλπ)

30%

Προσαυξήσεις:

4. Επί υπερβάρων κόλλων άνω των 3000 χιλγ.
πλην των φορτοεκφορτωνομένων δια του συ−
στήματος Roll−on / Roll−off
α) από 3001−6000 χλγ.

50%

50%

50%

β) από 6001 και άνω χλγ.

100%

100%

100%

Eκπτώσεις
Επί εργασιών φορτοεκφορτωνομένων δια του
συστήματος Roll−on / Roll−off

30%

Β. Φορτωεκφόρτωση με μέσα του πλοίου
Κατονομασία

Μονάδα υπολογισμού Εργασίες επί Πλοίου
δικαιωμάτων

Εργασίες επί προκυμαίας
Άμεσος παράδο−
ση ή παραλαβή

Έμμεσος παράδο−
ση ή παραλαβή

Φορτία εις σάκκους

Τόνος

3,00€

4,00€

8,00€

Φορτία παλετοποιη−
μένα

Τόνος

4,00€

8,00€

16,00€

Προσαυξήσεις:
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1. Επί εργασιών φορτοεκφορτώσεως φορτίων 50%
ευφλέκτων (εκτός εκρηκτικών και εξαιρετικά
επικινδύνων) και εν γένει περιλαμβανόμενα εις
ενδεικτικούς πίνακας ΙΜΟ.

50%

50%

2. Επί εργασιών φορτοεκφορτώσεως εκρηκτι−
κών και εξαιρετικά επικινδύνων.

200%

200%

200%

3. Επί εργασιών φορτοεκφορτώσεως φορτίων
εις ή από ειδικούς χώρους του πλοίου (Locker
κλπ)

30%

4. Επί υπερβάρων κόλλων άνω των 3000 χιλγ.
πλην των φορτοεκφορτωνομένων δια του συ−
στήματος Roll−on / Roll−off
α) από 3001−6000 χλγ.

50%

50%

50%

β) από 6001 και άνω χλγ.

100%

100%

100%

Eκπτώσεις
Επί εργασιών φορτοεκφορτωνομένων δια του
συστήματος Roll−on / Roll−off

30%

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Τα παραπάνω δικαιώματα ισχύουν εφόσον η σχέ−
ση βάρους − όγκου των φορτίων είναι μέχρι 1 προς
3. Διαφορετικά λαμβάνεται ως μονάδα υπολογισμού
δικαιωμάτων το κυβικό μέτρο και ισχύουν οι παραπάνω
τιμές.
2. Σε περιπτώσεις φορτίων μπανανών, νωπών φορτίων
και οπωροκηπευτικών και γενικότερα όποια προϊόντα
βρίσκονται υπό ψύξη και το εκφορτωνόμενο εμπόρευμα
τοποθετείται αναγκαστικά και για μικρό χρονικό διάστη−
μα (και πάντως όχι πέραν της φυλακής εργασίας) στην
προκυμαία χωρίς να προωθείται σε αποθήκη, τότε τα
δικαιώματα προκυμαίας πρασαυξάνονται κατά 5%.Προ−
ϊόντα που βρίσκονται υπό κατάψυξη προσαυξάνονται
με επιπλέον ποσοστό 5% στον ανωτέρω τιμοκατάλογο
ψύξεως.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:
Πλοία που έχουν παραβάλει στα κρηπιδώματα του
λιμένος και έχουν περατώσει τις φορτοεκφορτωτικές

τους εργασίες υποχρεούνται όπως, το βραδύτερο μέσα
σε μια (1) ώρα από την αποπεράτωση των εργασιών
αυτών να απομακρυνθούν από τα κρηπιδώματα του
λιμένος. Σε περίπτωση που δεν συμμορφωθούν και πα−
ραμείνουν πέραν της ώρας, τότε θα καταβάλουν στον
Οργανισμό αποζημίωση για αδράνεια της λειτουργίας
και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του λιμένος
εφόσον I) η καθυστέρηση οφείλεται σε υπαιτιότητα του
πλοίου και II) έχει προγραμματισθεί και αναμένει προς
παραβολή στο κρηπίδωμα άλλο πλοίο. Η αποζημίωση
αυτή ανέρχεται στο ποσό των EURO 1.000,00 € για κάθε
ώρα καθυστέρησης.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 4
Άλλες χρεώσεις
1. Για παραμονή ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ − ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
της περιπτώσεως Α΄ του Τιμολογίου 1 στους χερσαίους
χώρους λιμένα από την ημέρα εισαγωγής ή εξαγωγής
(μη συμπεριλαμβανομένης), επιβάλλονται οι παρακάτω
χρεώσεις:

Ημέρες παραμονής

1 έως 6

6 έως 14

Πάνω από 15

Μέχρι 3.000 Kg ανά όχημα / ημέρα

5,00€

10,00€

20,00€

Άνω των 3.001 Kg ανά όχημα / ημέρα

10,00€

20,00€

30,00€

Σημείωση: Για οχήματα ΤΡΑΝΖΙΤ η χρέωση διαμορφώνεται για οχήματα μέχρι 3.000 Kg 2,00 € ανά όχημα ανά
ημέρα και για άνω των 3.001 Kg 5,00 €.
2. Τα δικαιώματα της περιπτώσεως Β΄ του Τιμολογίου 1, καταβάλλονται επί εμφόρτων ή κενών τροχοφόρων και
υπό την προϋπόθεση η παραμονής τους στους χώρους λιμένα δεν θα υπερβαίνει τις 6 ώρες με υποχρεωτική πα−
ρουσία του οδηγού. Πέραν των 6 ωρών παραμονής ή μη παρουσίας οδηγού θα επιβάλλονται τέλη στάθμευσης.
3. Για παραμονή εμπορευματοκιβωτίων στους χερσαίους χώρους λιμένα πέραν των ημερών που αναφέρονται
στους παρακάτω πίνακες, επιβάλλονται οι παρακάτω χρεώσεις:
3α. CONTAINER ΕΜΦΟΡΤΑ (χωρίς χρέωση πρώτες ημέρες: 2 για εισαγωγής και 4 για εξαγωγής)
Ημέρες παραμονής

1 έως 6

6 έως 14

Πάνω από 15

Μέγεθος container

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

Χρέωση τεμάχιο / ημέρα

5,00€

10,00€

15,00€

30,00€

45,00€

90,00€
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3β. CONTAINER ΚΕΝΑ (χωρίς χρέωση 2 πρώτες ημέρες)
Ημέρες παραμονής

1 έως 6

6 έως 14

Πάνω από 15

Μέγεθος container

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

Χρέωση τεμάχιο / ημέρα

1,00€

2,00€

3,00€

6,00€

9,00€

18,00€

3γ. CONTAINER TRANZIT (χωρίς χρέωση 10 πρώτες ημέρες)
Ημέρες παραμονής

1 έως 15

16 έως 30

Πάνω από 31

Μέγεθος container

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

Χρέωση τεμάχιο / ημέρα

1,00€

2,00€

2,00€

4,00€

5,00€

10,00€

3δ. CONTAINER IMO (χρέωση απο πρώτη ημέρα)
Ημέρες παραμονής

1 έως 6

6 έως 14

Πάνω από 15

Μέγεθος container

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

20 ft

40 ft

Χρέωση τεμάχιο / ημέρα

50,00€

70,00€

110,00€

140,00€

165,00€

210,00€

4. Για παραμονή εμπορευμάτων του Τιμολογίου 3
πέραν των 2 ημερών στους χερσαίους χώρους λιμένα
επιβάλλονται οι παρακάτω χρεώσεις:
Για παραμονή έως 6 ημέρες: 1,00€ /ημέρα/ τόνο.
Για παραμονή από 7 έως 14 ημέρες: 2,00€ /ημέρα/
τόνο.
Για παραμονή από 15 ημέρες και άνω: 3,00€ /ημέρα/
τόνο.
Οι παραπάνω χρεώσεις ισχύουν εφόσον η σχέση βά−
ρους − όγκου των φορτίων είναι μέχρι 1 προς 3. Διαφο−
ρετικά λαμβάνεται ως μονάδα υπολογισμού χρεώσεων
λαμβάνεται το κυβικό μέτρο και ισχύουν οι παραπάνω
τιμές.
Για προσφορά υπηρεσιών των Τιμολογίων 1, 2 και 3
που θα ζητηθεί να εκτελεσθούν:
καθημερινές από 20:00 έως 07:00 της επομένης,
Σάββατο από 14:00 έως 07:00 της επομένης,
Κυριακές και επίσημες αργίες,
θα προσαυξάνονται τα αναφερόμενα δικαιώματα κατά
30%.
5. Με αιτιολογημένη απόφαση του ΔΣ του Ο.Λ.ΛΑ ΑΕ
θα καθορίζονται ειδικές κατά περίπτωση χρεώσεις για
υπηρεσίες ή για είδη φορτίων μη περιλαμβανόμενα στον
παρόντα τιμοκατάλογο με την προϋπόθεση ότι έχει
υπάρξει προηγούμενη έγγραφη σύμφωνη γνώμη της
εταιρείας παροχής υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης. Με
την ίδια διαδικασία, για την παροχή κινήτρων προσέλ−
κυσης φορτίων δύναται ο Ο.Λ.ΛΑ ΑΕ να συνάπτει ειδικές
συμβάσεις με ενδιαφερόμενες ναυτιλιακές εταιρίες ή
κοινοπραξίες ναυτιλιακών εταιριών. Με τις συμβάσεις
αυτές δύνανται να παρέχονται ειδικά προνόμια εξυπηρέ−
τησης, εκπτώσεις και διευκολύνσεις και να καθορίζονται
μειωμένα τιμολόγια, κατά παρέκκλιση των σχετικών δια−
τάξεων του παρόντος, προσδιοριζόμενα κατά κατάπλου
πλοίου και κατά ειδικό φορτίο.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 5
Λοιπές Υπηρεσίες
Στην περιοχή Σκαραμαγκά εφαρμόζονται για τις λοι−
πές υπηρεσίες, που δεν αναφέρονται στα Τιμολόγια
1, 2, 3 και 4 τα εγκεκριμένα από την ΚΥΑ υπ’ αριθμ.
11513/ΕΓΔΕΚΟ 1551/13.3.2007 (ΦΕΚ /Β/474/) τιμολόγια του
Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α. Ε.
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 6
Λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων
Τα λιμενικά τέλη επιβατών και οχημάτων που εγκρί−
θηκαν με την ΚΥΑ αρ. 11513/ΕΓΔΕΚΟ 1551/13.3.2007 (ΦΕΚ/
Β/474) τροποποιούνται όπως παρακάτω:
Α) Για επιβιβαζόμενους από το λιμάνι Λαυρίου επιβά−
τες και οχήματα των κάθε φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ – Ο/Γ και
Υ/Γ πλοίων γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού ποσοστό
3% στην τιμή του εισιτηρίου.
Β) για αποβιβαζόμενους στο Λιμάνι Λαυρίου επιβάτες
και οχήματα των κάθε φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ και Υ/Γ
πλοίων γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού ποσοστό
3% στην τιμή του εισιτηρίου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1

23104 23956
210 4135228
2610 638109
26510 87215
25310 22858

ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο
ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13
ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2
ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1

2410 597449
26610 89122
2810 300781
22510 46654

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπηη μμορφή
ρφή
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
Σε μμορφή
ρφή DVD/CD
Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

Β΄

300 €

Γ΄

50 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α.Α.Π.

110 €

30 €

−

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

−

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

30 €

−

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

−

−

100 €

40 €

15 €

80 €
−

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Ψηφιακή Μορφή

Α΄

225 €

190 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Δωρεάν

Β΄

320 €

225 €

Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.

2.250 €

645 €

Γ΄

65 €

Δωρεάν

Δ.Δ.Σ.

225 €

95 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Δωρεάν

Α.Σ.Ε.Π.

70€

Δωρεάν

Δ΄

160 €

80 €

Ο.Π.Κ.

−

Δωρεάν

Α.Α.Π.

160 €

80 €

Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π.

−

450 €

Ε.Β.Ι.

65 €

33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
• Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.
* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).
* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).
* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.
Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.
Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

*02012622307070008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

