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(1)
Έγκριση τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών
του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (ΟΛΚ Α.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Έγκριση τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών του
Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (ΟΛΚ Α.Ε.). ......
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Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑ−
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Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης
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Υπαγωγή υφιστάμενης εταιρείας με την επωνυμία
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Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΙΤΥΛΟ» στις δι−
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ −
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 7, 10, παραγρ. 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΄/90).
2. Το υπ’ αριθμ. 384/15.3.2007 έγγραφο του Οργανισμού
Λιμένος Καβάλας Α.Ε., το οποίο αφορά την υπ’ αριθμ.
2/9/27.2.2007 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. για την αναπροσαρ−
μογή του τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών.
3. Το υπ’ αριθμ. 8125.6/01/07/29.3.2007 έγγραφο του
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο διατυ−
πώνεται η σύμφωνη γνώμη του με τα προτεινόμενα
τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρεσιών του ΟΛΚ Α.Ε.,
όπως αυτά 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:
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Εγκρίνουμε τα τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρε−
σιών του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε. ως ακο−
λούθως:
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
Άρθρο 1
Α) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ
(ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)
1. Για κάθε εμπόρευμα που διέρχεται από τους χώρους
αρμοδιότητας του ΟΛΚ εισπράττεται τέλος υπέρ του
ΟΛΚ 0,11 € ανά τόννο.
2. Τα δικαιώματα επί των διακινουμένων αυτοκινήτων
και λοιπών τροχοφόρων με τα πλοία καθορίζονται σύμ−
φωνα με την υπ’ αριθμ. 11/1/2.8.2005 απόφαση του Ο.Λ.Κ.
Α.Ε., όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται.
3. Για τις εργασίες φόρτωσης λιπασμάτων που εκτε−
λούνται για λογαριασμό της Β.Φ.Λ. το τέλος διέλευσης
συνυπολογιζόμενης της έκπτωσης για εξαγώγιμα προ−
ϊόντα διαμορφώνεται στο ποσό των 0,077€ ανά τόνο.
4. Ο ΟΛΚ δικαιούται να προβαίνει στην ζύγιση του δι−
ακινούμενου φορτίου για τον έλεγχο του βάρους, όποτε
αυτό απαιτείται. Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιώματα
ζύγισης βαρύνουν τον συναλλασσόμενο, εφόσον δεν
φέρει τα απαραίτητα προς απόδειξη του βάρους του
φορτίου, έγγραφα.
Β) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
1. Για παραμονή των πάσης φύσεως εμπ/των στους
ακάλυπτους χώρους της χερσαίας ζώνης των λιμένων
αρμοδιότητας ΟΛΚ εισπράττονται κατά τόνο και ημέρα
τα παρακάτω:
η 1 n ημέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ημέρες
Από 16 έως 30 ημέρες
Από 31 και άνω

0,22 €
0,385 €
0,55 €

2. Για ξυλεία ανά m3 ως εξής:
η 1η
Από
Από
Από

ημέρα απαλλάσσεται
2 έως 15 ημέρες
16 έως 30 ημέρες
31 και άνω

0,033 €
0,044 €
0,11 €

3. Για Εμπορευματοκιβώτια ανά ημέρα και
τεμάχιο
α) Κενά των 20 ποδών
η 1η ημέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ημέρες
Από 16 έως 30 ημέρες
Από 31 και άνω

0,55€
0,77€
1,10 €

β) Κενά των 40 ποδών
η 1η ημέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ημέρες
Από 16 έως 30 ημέρες
Από 31 και άνω

0,77€
1,21€
1,65€

γ) Έμφορτα των 20 ποδών
η 1η ημέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ημέρες
Από 16 έως 30 ημέρες
Από 31 και άνω

2,2€
3,3€
5,5€

δ) Έμφορτα των 40 ποδών
η 1η ημέρα απαλλάσσεται
Από 2 έως 15 ημέρες
3,3€
Από 16 έως 30 ημέρες
4,4€
Από 31 και άνω
7,7€
ε) Εμπορευματοκιβώτια 30 ποδών προσαύξηση 20%
επί των τιμών των εμπορ/τιων 20 ποδών.
4. Αυτοκίνητα κ.λπ. τροχοφόρα
α) Ι.Χ.− Ε/Γ αυτοκίνητα, αγροτικά αυτοκίνητα, τρακτέρ,
τρίκυκλα Από 1 έως 30 ημέρες 1,1 € ανά τεμάχιο και
ημέρα.
Από 31 ημέρες και άνω 1,65€ ανά τεμάχιο και ημέρα.
β) Φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, ψυγεία, τράκτο−
ρες, νταλίκες και λοιπά βαρέα μηχ/τα: Από 1 έως 30
ημέρες 2,2€ ανά τεμάχιο και ημέρα.
Από 31 ημέρες και άνω 3,85€ ανά τεμάχιο και ημέρα.
γ) πλωτά μέσα (Λέμβοι, ναυταθλητικά σκάφη, αλιευτι−
κά κ.λ.π.) Από 1 έως 30 ημέρες 0,33€ ανά μέτρο μήκους
και ημέρα.
Από 31 ημέρες και άνω0,44€ ανά μέτρο μήκους και
ημέρα
5. Χύδην εμπ/τα (γαιάνθρακες, άμμος, ψηφίδα, κ.λ.π.)
Για την εναπόθεση χύδην προϊόντων το δικαίωμα για
την χρήση χώρου ορίζεται ανά τ.μ.055€ τον μήνα.
Άρθρο 2
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ
1. Επιτρέπεται η παραχώρηση− ενοικίαση χώρων υπαι−
θρίων με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΛΚ μετά από εισήγηση
του Δ/νοντος Συμβούλου.
2. Με την έγκριση της παραχώρησης καθορίζεται και
το αντάλλαγμα χρήσης.
3. Για γραφεία, καταστήματα και λοιπούς στεγασμέ−
νους χώρους καθώς επίσης και για παραχωρήσεις χώ−
ρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων το μηνιαίο
μίσθωμα ή το αντάλλαγμα χρήσης θα καθορίζεται με
ειδικότερες αποφάσεις του Δ.Σ. του ΟΛΚ μετά από ει−
σήγηση του Δ/νοντος Συμβούλου.
Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΙΜΟΥ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ
α) Οι ενδιαφερόμενοι κάτοχοι σκαφών που αναφέ−
ρονται στο άρθρο 2 του παρόντος υποβάλλουν αίτηση
προς τον Οργανισμό στην οποία αναφέρουν τα πλήρη
στοιχεία της ταυτότητας τους, τη διεύθυνση και τη
θέση μονίμου αγκυροβολίου που τους ενδιαφέρει αφού
προηγουμένως ενημερωθούν από το αρμόδιο τμήμα
του οργανισμού για τις κενές θέσεις που υπάρχουν τη
δεδομένη χρονική στιγμή. Συνημμένα υποβάλλουν φω−
τοαντίγραφο του εγγράφου εθνικότητας ή λεμβολόγη−
σης του σκάφους ή οποιαδήποτε δημόσιο έγγραφο από
το οποίο προκύπτουν τα πλήρη στοιχεία του σκάφους
(ιδιοκτησία, αριθμός νηολογίου ή λεμβολογίου κ.λ.π) και
το ολικό μήκος του.
β) Με μέριμνα του Τμήματος Εκμετάλλευσης και εφό−
σον η αιτούμενη θέση είναι κενή συντάσσεται ιδιωτικό
συμφωνητικό που υπογράφεται μεταξύ του νόμιμου
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εκπροσώπου του Οργανισμού και του ενδιαφερόμενου
προκειμένου για εταιρεία οποιαδήποτε μορφής, του
νομίμου εκπροσώπου της το οποίο περιέχει τους όρους
και τις προϋποθέσεις της παραχώρησης της χρήσης.
γ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση
είναι η αποπληρωμή παλαιών οφειλών του ενδιαφε−
ρομένου.
δ) Η χρονική διάρκεια ισχύος των έν λόγω παραχωρή−
σεων αρχίζει την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού
Συμφωνητικού και θα λήγει στις 31−12 του ιδίου έτους ή
εφόσον ο υποβάλλων την αρχική αίτηση κάτοχος του
σκάφους ή για εταιρείες ο νόμιμος εκπρόσωπος τους
τη δεδομένη χρονική στιγμή, το ζητήσει με έγγραφο
του προς τον « Ο.Λ.Κ. Α.Ε.» ή εφόσον οι όροι και οι προ−
ϋποθέσεις που αναφέρονται στο ιδιωτικό Συμφωνητικό
της παραχώρησης παραβιασθούν με υπαιτιότητα του
κατόχου του σκάφους ή για οποιαδήποτε άλλο λόγο
προβλέπεται οριστική διακοπή της ισχύος αυτή από όρο
του ιδιωτικό Συμφωνητικού παραχώρησης.
ε) Το οικονομικό αντάλλαγμα θα καταβάλλεται για
το συνολικό χρόνο ισχύος της παραχώρησης και όχι
για το χρονικό διάστημα παραμονής του σκάφους στη
θέση αγκυροβολίου.
στ) Το Τμήμα εκμετάλλευσης μπορεί να ζητά την προ−
σκόμιση από τον ενδιαφερόμενο και άλλων εγγράφων
που να αποσκοπούν στην πιστοποίηση της ιδιότητας
του ως μέλος Σωματείου ή Ομίλου. Επίσης μπορεί να
ζητά υποβολή οποιουδήποτε εντύπου που θα διασφα−
λίζει την καταβολή του ανταλλάγματος.
4. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση χρήσης μό−
νιμου αγκυροβολίου καθορίζεται ως ο παρακάτω πί−
νακας:
1 ΘΑΛ. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ (έως 5.00μ.)/μέτρο/μήνα

2,2

2 ΘΑΛ. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ (από 5,01μ.−7,50)/μέτρο 3,08
/μήνα
3 ΘΑΛ. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ (από 7,51 μ. − 12,50μ.)/μέ− 3,85
τρο/μήνα
4 ΘΑΛ. ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΜΗΚΟΥΣ (από 12,51 και άνω)/μέτρο/ 4,95
μήνα

Επί των παραπάνω τιμών παρέχεται έκπτωση 50%
στα ναυταθλητικά σκάφη
5. Σε κάθε περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται από
τον παρόντα κανονισμό, αποφαίνεται με απόφαση του
το Διοικητικό Συμβούλιο του «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.» κατόπιν ειση−
γήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η απόφαση του
αυτή ενσωματώνεται αυτοδίκαια στον παρόντα.
6. Η τροποποίηση του παρόντος κανονισμού επιτρέ−
πεται μόνο κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμ−
βουλίου του «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.».
Άρθρο 4
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ − ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ − ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Σε περιπτώσεις μακροχρόνιας παραμονής εμπορευ−
μάτων στους λιμενικούς χώρους που αποδεδειγμένα
οφείλεται σε ανώτερη βία θα αποφασίζει το Δ.Σ. του
ΟΛΚ για την απαλλαγή (αφαίρεση) ημερών καταβολής
δικαιωμάτων.
2. Τα εμπορεύματα που εναποτίθενται στους ακάλυ−
πτους χώρους απαλλάσσονται των δικαιωμάτων για 3
ημέρες εάν είναι εισαγόμενα από τρίτες χώρες, ομοίως

19523

απαλλάσσονται για 3 ημέρες τα εγχώρια προϊόντα προς
εξαγωγή και τα είδη δημοσίου και Στρατιωτικά.
3. Στα είδη δημοσίου και Εν. Δυνάμεων παρέχεται
έκπτωση 20% στις τιμές του Άρθρου 1.
4. Επιβάλλεται πρόσθετο τέλος 20% σε εμπορεύματα
που ρυπαίνουν τον περιβάλλοντα χώρο μετά από πι−
στοποίηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
Άρθρο 5
ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Η εξόφληση των δικαιωμάτων γίνεται αυστηρά κατά
την παραλαβή από τον παραλήπτη και πριν από την
έξοδο των εμπορευμάτων από την περιοχή των λιμα−
νιών και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη της
εργασίας παραλαβής.
2. Όπου είναι αδύνατη η έκδοση τριπλοτύπου είσπραξης
από το αρμόδιο τμήμα, πριν από την έναρξη των εργασι−
ών παραλαβής των εμπορευμάτων οι αρμόδιοι υπάλληλοι
μπορούν να εισπράττουν με προσωρινές αποδείξεις για
διευκόλυνση των παραληπτών. Η οριστική τακτοποίηση
της οφειλής με έκδοση τριπλοτύπου είσπραξης θα γίνε−
ται εντός 2 ημερών από το Οικονομικό Τμήμα.
3. Κατ’ εξαίρεση (εμπ/τα.γεωργικά εφόδια) για λογαρι−
ασμό Ναυτικών Πρακτόρων, ΕΓΣ, ΑΤΕ, θα παραδίδονται
με υποχρέωση εξόφλησης εντός 15 ημερών. Σε περίπτω−
ση μη καταβολής των δικαιωμάτων εντός της παραπάνω
προθεσμίας επιβάλλεται προσαύξηση σύμφωνα με τον
κώδικα περί είσπραξης δημοσίων εσόδων.
Άρθρο 6
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ
1. Για ιδιάζουσες περιπτώσεις που δεν συμπεριλαμ−
βάνονται στις παραπάνω παραγράφους, όπως η χρήση
χώρου του λιμένα, ως και στη Χερσαία Ζώνη αυτού από
εμπορεύματα παραμένοντα τροχοφόρα, εξαρτήματα, δι−
άφοροι μηχανισμοί και άλλα, η υπηρεσία έχει το δικαίω−
μα να κατατάσσει αυτές σε παρεμφερείς παραγράφους
του ίδιου άρθρου και να εισπράττει δικαίωμα χρήσης.
2. Κλάσμα τόνου ή κυβικού όταν είναι πάνω από τα
50% θεωρείται πλήρης μονάδα, εφ’ όσον είναι μέχρι
50% δεν λαμβάνεται υπόψη στον λογ/σμό των αντί−
στοιχων δικαιωμάτων.
3. Ο υπολογισμός των ημερών παραμονής των εμπο−
ρευμάτων και οχημάτων και κάθε είδους τροχοφόρων
αυτοκινουμένων ή μη, μέσα στο λιμάνι αρχίζει από της
επομένης της έναρξης εκφόρτωσης του εμπορεύματος
από το πλοίο, σε κάθε περίπτωση όχι πριν από την
παρέλευση 24 ωρών από την εναπόθεσή τους, επί των
κρηπιδωμάτων.
4. Για τη βεβαίωση των ανωτέρω δικαιωμάτων του
Ο.Λ.Κ. λαμβάνονται υπόψη τα επίσημα παραστατικά
στοιχεία των κάθε φύσης διακινουμένων φορτίων και
οι μονάδες βάρους, όγκου κ.λπ. που αναγράφονται σ’
αυτά. Αυτά είναι η Τελωνειακή διασάφηση, το δηλωτικό
εμπορευμάτων, τα ζυγολόγια, οι εντολές φόρτωσης,
μεταφόρτωσης, παράδοσης κ.λπ.
5. Υπόχρεοι καταβολής των πιο πάνω δικαιωμάτων
είναι οι εκτελωνιστές, οι πλοιοκτήτες ή οι εκπρόσωποι
αυτών, καθώς και οι φορτωτές και οι παραλήπτες για
λογαριασμό των οποίων εναποτίθεται το εμπόρευμα
και βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το φορτ/μενο εμπό−
ρευμα.

19524

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
1. Γενικά
1.1 Για κάθε χορήγηση μηχανήματος οι ενδιαφερόμενοι
υποχρεούνται να ειδοποιήσουν την αρμόδια υπηρεσία
του Ο.Λ.Κ. τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα και απαραίτη−
τα κατά τις εργάσιμες ώρες των υπηρεσιών του Ο.Λ.Κ.,
διαφορετικά η εξυπηρέτηση τους θα εξαρτηθεί από την
υπάρχουσα ευχέρεια διάθεσης προσωπικού και μηχα−
νικών μέσων του Ο.Λ.Κ.
1.2 Για κάθε χορήγηση μηχανήματος εκτός κανονι−
κού ωραρίου εργασίας των μηχανημάτων, καθώς και
κατά Σάββατα, Κυριακές και αργίες η ειδοποίηση θα
γίνεται κατά τις ώρες λειτουργίας των Υπηρεσιών του
Ο.Λ.Κ και εν πάσει περιπτώσει όχι αργότερα από την
12η μεσημβρινή της προηγουμένης ημέρας διαφορετικά
καμία υποχρέωση εξυπηρέτησης δεν αναλαμβάνει η
Υπηρεσία.
1.3 Για την καταβολή των δικαιωμάτων χρήσης μηχ/
των, ώρα έναρξης εργασίας λογίζεται η ώρα εκκίνησης
του μηχανήματος από τον χώρο στάθμευσης και λήξης
η ώρα επιστροφής αυτού στον χώρο αυτό ή η ώρα κατά
την οποία πήγε σε χώρο άλλης εργασίας.
1.4 Ελάχιστο όριο απασχόλησης κάθε μηχανήματος
μέσα στο κανονικό ωράριο εργασίας της Υπηρεσίας
λογίζεται η μία (1) ώρα. Η ωριαία μίσθωση των μηχ/των
μέσα στο κανονικό ωράριο θα γίνεται εφ’ όσον υπάρ−
χει ευχέρεια της Υπηρεσίας και δεν παρεμποδίζεται η
ημερήσια μίσθωση του μηχανήματος.
1.5 Ελάχιστο όριο απασχόλησης κάθε μηχανήματος
εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των χειριστών ορί−
ζεται μία (1 ) ώρα το ίδιο ισχύει και για τα Σάββατα εκτός
Κυριακές και αργίες, όπου το ελάχιστο όριο μίσθωσης
των μηχανημάτων ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.Κλάσμα
ώρας δεν νοείται και υπολογίζεται ως ολόκληρη ώρα
(περιπτώσεις 1.3,1.4,1.5)
1.6 Για εργασία που ζητήθηκε αλλά ματαιώθηκε η χρή−
ση του μηχανήματος από υπαιτιότητα του ενδιαφερομέ−
νου και εφ’ όσον το μηχάνημα κινήθηκε προς τον τόπο
εργασίας του καθώς και για κάθε άσκοπη καθυστέρηση
αυτού, καταβάλλεται το ελάχιστο όριο αποζημίωσης
που αναλογεί για ωριαία απασχόληση του, σύμφωνα με
τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων.
1.7 Για χρήση μηχανήματος που ζητήθηκε αλλά μα−
ταιώθηκε από υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου τις Κυ−
ριακές, αργίες εξαιρέσιμους και κάθε καθοριζόμενη με
Κυβερνητική απόφαση αργία, καταβάλλεται σαν ελάχι−
στο όριο αποζημίωσης το αντίτιμο των τριών (3) ωρών
απασχόλησης, προσαυξημένο κατά το ισχύον τιμολό−
γιο λόγω προσέλευσης χειριστή και προσωπικού στην
Υπηρεσία για εργασία. Εάν υπάρχει αμφιβολία στο εάν
υπάρχει ή όχι υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου κατά
την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, αποφαίνεται
ο Δ/νων Σύμβουλος του ΟΛΚ με απόφαση του και είναι
αμέσως εκτελεστή.
1.8 Προσαυξήσεις στις τιμές του τιμολογίου λόγω υπε−
ρωριακής απασχόλησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και
αργίες.

α) Σαν κανονικός χρόνος απασχόλησης του προσωπι−
κού του ΟΛΚ θεωρείται το ισχύον ωράριο των λειτουρ−
γίας των Υπηρεσιών 7.30−15.00.
Για το χρονικό αυτό διάστημα δεν επιβάλλεται καμία
προσαύξηση στις τιμές του τιμολογίου.
β) Για τις εργάσιμες ημέρες μετά την 15.00 και μέχρι
18.00 επιβάλλεται προσαύξηση στις τιμές € ανά ώρα
και απασχολούμενο, η οποία θα αναπροσαρμόζεται ανά
έτος σύμφωνα με την μεταβολή στο ωρομίσθιο του
προσωπικού, για την κάλυψη της υπερωριακής απα−
σχόλησης του προσωπικού της Υπηρεσίας. Μετά δε τις
18.00 και μέχρι 22.00 κατά τις εργάσιμες ημέρες υπο−
λογίζεται πρόσθετη προσαύξηση στην παραπάνω τιμή
30%. Για τις νυκτερινές εργασίες από 22.00 και μέχρι
6.00 η πρόσθετη προσαύξηση είναι 50% συνολικά.
γ) Για τα Σάββατα η προσαύξηση της παρ. 1.8.β προ−
σαυξάνεται κατά 40% για ε εργασίες που εκτελούνται
από 7.30 και μέχρι 12.00 και 75% από 12.00 μεσημβρινή
έως και 6.00 π.μ. της Κυριακής.
δ) Για εργασίες αργιών και Κυριακών επιβάλλεται
προσαύξηση στην τιμή της παρ. 1.8.β 75%.
1.9 Μετά το πέρας της εργασίας και μετά παρέλευση
48 ωρών το αργότερο ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται
να προσέλθει στο αρμόδιο τμήμα του ΟΛΚ και να εξο−
φλήσει την οφειλή του χωρίς άλλη ειδοποίηση, διαφο−
ρετικά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων.
1.10 Για κάθε περίπτωση που δεν έχει προβλεφθεί στον
κανονισμό λειτουργίας και στο τιμολόγιο της Υπηρεσίας
αποφασίζει το Δ.Σ. του ΟΛΚ ύστερα από εισήγηση του
Δ/νοντος Συμβούλου και εφαρμόζεται αποκλειστικά και
μόνο για την αυτή περίπτωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΩΝ ΚΑΙ
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΤ/ΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Κ. Α.Ε.
Άρθρο 1
ΒΑΣΙΚΑ ΩΡΟΜΙΣΘΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η ελάχιστη ωριαία αποζημίωση για χρήση των μηχα−
νημάτων ορίζεται ως εξής:
1)

περονοφόρα μέχρι 4 Τ.

ανά ώρα

20,174€

2)

περονοφόρα 30 Τ.

ανά ώρα

45,386€

3)

φορτωτής

ανά ώρα

22,704€

4)

γερανός FANTUZZI

ανά ώρα

45,386€

5)

γερανός Jones 1525

ανά ώρα

30,250€

6)

γερανός Jones 971

ανά ώρα

35,640€

7)

γερανός American 8450

8)

α) μικρό βαρούλκο

ανά ώρα

50,534€

β) μεγάλο βαρούλκο

ανά ώρα

100,903€

γερανός GOTTWALT

ανά ώρα

132€

Άρθρο 2
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕ ΜΗΧ/ΤΑ Ο.Λ.Κ.
Α.Ε. Ή ΤΡΙΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ
Α) Για την χρήση μηχανημάτων για φορτοεκφορτώσεις
πάσης φύσης εμπορευμάτων, καταβάλλονται δικαιώμα−
τα για την εκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών από
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το πλοίο στην προκυμαία για την χρήση μηχανημάτων
του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου της Υπηρεσίας
κατά τόνο εμπορεύματος 0,88€.
Β) Για εκφοτωνόμενα εμπορεύματα με απ’ ευθείας
παραλαβή, δηλαδή φόρτωση σε μεταφορικά οχήματα
απ’ ευθείας από πλοίο χωρίς να τοποθετούνται στην
προκυμαία του Λιμένα από μηχ/τα του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ή
άλλου τρίτου υπεργολάβου καθορίζεται δικαίωμα φορ−
τοεκφόρτωσης το ποσόν των 1,21€.
Γ) Για την μετατόπιση των αποτιθεμενων στην προ−
κυμαία εμπορευμάτων σε χώρους στοιβασίας για τα
κάθε φύσης εμπορεύματα καθορίζεται σαν δικαίωμα
το ποσόν των 0,55€.
Δ) Για φορτώσεις εμπορευμάτων γενικής φύσης από
το έδαφος σε μεταφορικά οχήματα με μηχανήματα κα−
θορίζουμε το ποσό των 0,605€.
Άρθρο 3
ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ − ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΩΝ
Το δικαίωμα για την ανέλκυση Υ/Γ (δελφινιών) ορίζε−
ται στα 385€ για κάθε κίνηση του γερανού (385€ για
ανέλκυση και 385 € για καθέλκυση).
Άρθρο 4
ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
Α) Από το παραπάνω άρθρο 2 εξαιρούνται:
1. Η χρήση μηχανημάτων για φορτοεκφόρτωση, με−
τατόπιση κ.λπ. εμπορευμάτων γενικά εγκιβωτισμενων
ή όχι, αυτοκινούμενων ή όχι, κάθε είδους και τύπου
τροχοφόρων οχημάτων και εφ’ όσον αυτά αποτελούν
μεμονωμένα πέζα με ιδιαίτερες δυσκολίες και συνθήκες
φορτοεκφόρτωσης, στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιώ−
ματα του ΟΛΚ υπολογίζονται με τον πιο κάτω πίνακα.
α)

Πέζα από

1.000−10.000kg

1,65€

ανά τόνο

10.001−20.000kg

2,75€

ανά τόνο

»

20.001−30.000kg

3,30€

ανά τόνο

»

30.001−40.000kg

4,95€

ανά τόνο

»

»

40.001−50.000kg

6,05€

ανά τόνο

»

»

50.001 και άνω kg

7,70€

ανά τόνο

β)

»

»

γ)

»

δ)

»

ε)
στ)

2. Για την φορτοεκφόρτωση χαλικιού το αντάλλαγμα
χρήσης καθορίζεται στο ποσό των 0,22 € ανά τόνο για
την χρήση ενός μηχανήματος (γερανός). Στην περίπτω−
ση που χρησιμοποιηθεί φορτωτής του Οργανισμού κατά
την διαδικασία φορτοεκφόρτωσης καταβάλλεται επί
πλέον το αντίστοιχο ωρομίσθιο όπως αυτό προβλέπεται
στο άρθρο 1 κεφάλαιο Γ΄.
3. Για την φορτοεκφόρτωση μαρμάρων σε όγκους ή
κασάκια το αντάλλαγμα χρήσης καθορίζεται στο ποσό
των 0,66€ ανά τόνο για την χρήση του γερανού και 0,44
€ από την προβλήτα σε αποθηκευτικό χώρο ή αυτ/το
ή αντίστροφα.
Άρθρο 5
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ «C/N»
Τα εμπορευματοκιβώτια (c/n) χρεώνονται κατά περί−
πτωση αναλόγως των διαστάσεων των και του χαρα−
κτηρισμού τους ως εμφόρτων ή κενών.
Κατά τα στάδια
Α) Της εκφόρτωσης από το πλοίο στην προκυμαία του
λιμένα ή της φόρτωσης από την προκυμαία στο πλοίο,
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με μηχανικά μέσα της Υπηρεσίας μας ή άλλου τρίτου
υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως:
Έμφορτα 20 ποδών ανά τεμάχιο 9,79
Κενά 20 ποδών ανά τεμάχιο 7,59
Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο 12,32
Κενά 40 ποδών ανά τεμάχιο 9,24
Β) Της φόρτωσης από την προκυμαία σε μεταφορικά
μέσα (νταλίκες) ή της εκφόρτωσης από μεταφορικά
μέσα στην προκυμαία με μηχανικά μέσα της Υπηρεσίας
μας ή άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως
ακολούθως:
Έμφορτα 20 ποδών ανά τεμάχιο 9,79
Κενά 20 ποδών ανά τεμάχιο 7,59
Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο 12,32
Κενά 40 ποδών ανά τεμάχιο 9,24.
Γ) Της εκφόρτωσης από το πλοίο και φόρτωσης επί
μεταφορικών μέσων (νταλίκες) για άμεση παραλαβή
ή απ’ ευθείας από τα μεταφορικά μέσα στο πλοίο, με
μηχανικά μέσα της Υπηρεσίας μας ή άλλου τρίτου υπερ−
γολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακολούθως:
Έμφορτα 20 ποδών ανά τεμάχιο 16,5€
Κενά 20 ποδών ανά τεμάχιο 11 €
Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο 19,8 €
Κενά 40 ποδών ανά τεμάχιο 13,2 €.
Δ) Της μετακίνησης από την προκυμαία στους χώ−
ρους αποθήκευσης ή αντίστροφα και από αυτοκίνητο
σε αυτοκίνητο, με μηχανικά μέσα της Υπηρεσίας μας ή
άλλου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακο−
λούθως:
Έμφορτα 20 ποδών ανά τεμάχιο 9,79
Κενά 20 ποδών ανά τεμάχιο 7,59
Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο 12,32
Κενά 40 ποδών ανά τεμάχιο 8,91.
Ε) Της μετακίνησης εμπορευματοκιβωτίων επί του
πλοίου,, με μηχανικά μέσα της Υπηρεσίας μας ή άλ−
λου τρίτου υπεργολάβου ή χρέωση γίνεται ως ακο−
λούθως:
Έμφορτα 20 ποδών ανά τεμάχιο 9,79
Κενά 20 ποδών ανά τεμάχιο 7,59
Έμφορτα 40 ποδών ανά τεμάχιο 12,32
Κενά 40 ποδών ανά τεμάχιο 8,91.
ΣΤ) Για εμπορευματοκιβώτια 30 ποδών προσαύξηση
10% επί του ισχύοντος τιμολογίου των 20 ποδών.
Άρθρο 6
ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Κάθε όχημα το οποίο χρησιμοποιεί τη γεφυροπλά−
στιγγα του ΟΛΚ για την ζύγιση του φορτίου του, υπο−
χρεούται στην καταβολή δικαιώματος χρήσης.
Η χρέωση ορίζεται ως εξής:
Α) Ζύγιση φορτηγών και λοιπών οχημάτων άνω των
10 τόνων μικτού φορτίου ανά όχημα 3,3€..
Β) Ζύγιση Ι.Χ. ημιφορτηγών και λοιπών οχημάτων μι−
κτού φορτίου κάτω των 10 τόνων ανά όχημα 1,98€.
Γ) Δεύτερη ζύγιση (απόβαρο) 0,66 €.
Άρθρο 7
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ − ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ − ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Για όλες τις εργασίες φορτ/σης, μετατόπισης και
στοιβασίας εμπορευμάτων θα εφαρμόζονται οι προα−
ναφερόμενες στα διάφορα άρθρα κατά τόνο τιμές της
αναλόγου εργασίας, εφ’ όσον η απόδοση του μηχα−
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νήματος για την συγκεκριμένη εργασία υπερκαλύπτει
τις τιμές μίσθωσης των μηχανημάτων κατά ημέρα ή
και ώρα χρήσης αυτού. Στις περιπτώσεις που λόγω
καθυστέρησης από μεταφορικά οχήματα ή άλλες αιτί−
ες δεν καλύπτεται το ωρομίσθιο ή και το ημερομίσθιο
του μηχανήματος από την κατά τόνο τιμή και απόδοση
του, η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Κ. θα εισπράττει το
ανάλογο ημερομίσθιο του μηχανήματος ή της ώρας
απασχόλησης αυτού.
2. Για κάθε εργασία φορτοεκφόρτωσης ή άλλης φύσης
εργασίας που δεν χρησιμοποιούνται τα μηχανήματα του
Ο.Λ.Κ. Α.Ε., αλλά φορτοεκφορτωτικά μέσα του πλοίου ή
του παραλήπτη, ο ΟΛΚ διατηρεί το δικαίωμα επιβολής
δικαιώματος εκ ποσοστού 25% επί της τιμολογούμενης
τιμής του εμπορεύματος με βάση το παρόν τιμολό−
γιο. Το δικαίωμα αυτό βαρύνει το εμπόρευμα και θα
εισπράττει η υπηρεσία πριν την απομάκρυνση αυτού
από τον Λιμένα. Επίσης ποσοστό 25% επί των ποσών
του παρόντος τιμολογίου με βάση τα μισθώματα ή της
κατά τόνο χρέωσης του ανάλογου εμπορεύματος, θα
εισπράττει ο ΟΛΚ, για κάθε εργασία που θα διενεργείται
στα λιμάνια Ελευθερών και Κεραμωτής, με μέσα που
διαθέτουν τα Σωματεία λιμενεργατών, για το λιμάνι
ΦΙΛΙΠΠΟΣ Β το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 13%.
3 .Κάθε εργασία ξένου μηχανήματος συμπεριλαμβανο−
μένων και αυτών των Λιμενεργατικών Σωματείων μέσα
στα λιμάνια δικαιοδοσίας του ΟΛΚ απαγορεύεται χωρίς
έγγραφη άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Οργανι−
σμού και αυτή θα εκδίδεται μόνο όταν αποδεδειγμένα
τα μηχανήματα του ΟΛΚ δεν επαρκούν ή αποδεδειγμένα
λόγω βλάβης δεν είναι δυνατή η λειτουργία τους.
Επιβάλλεται δε πρόστιμο το οποίο ανέρχεται στο 50%
της τιμολογούμενης αξίας αυτού κατά ημέρα μίσθωσης,
με βάση το παρόν τιμολόγιο.
Σε περίπτωση μη καταβολής των ανωτέρω προστίμων
από αυθαίρετη απασχόληση μηχανήματος στο λιμάνι θα
εφαρμόζεται η άμεση απομάκρυνση του μηχανήματος
και η διακοπή της συνεργασίας για χρονικό διάστημα
που θα αποφασίζει το Δ.Σ. του ΟΛΚ ΑΕ.
4. Στα προς εξαγωγή εμπορεύματα παρέχεται έκπτω−
ση 30% επί της τιμολογούμενης αξίας των φορτοεκ−
φορτώσεων με βάση το παρόν τιμολόγιο.
5. Οι εργασίες των μηχανημάτων ιδιοκτησίας του ΟΛΚ
ή του υπεργολάβου εντός του κύτους του πλοίου, για
κάθε είδους εμπορεύματος χρεώνονται με προσαύξηση
100% επί της τιμής του ισχύοντος τιμολογίου.
Κάθε άλλη απόφαση ή ρύθμιση σχετική με τον κανο−
νισμό λειτουργίας και τιμολογίου παροχής λιμενικών
υπηρεσιών, από την ισχύ της παρούσης απόφασης κα−
ταργείται.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ

Αριθμ. Φ 10050/17654/3473
(2)
Διαπιστωτική πράξη μεταφοράς στοιχείων Ενεργητι−
κού και Παθητικού της πρώην ΔΑΠ/ΔΕΗ. ως στοι−
χεία Ισολογισμού του ΟΑΠ−ΔΕΗ κατ άρθρο 130 του
Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης & Λογιστικής
Λειτουργίας ΟΑΠ−ΔΕΗ (ΦΕΚ12/Β΄/2007).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 12 εδάφια 6&9
του ν. 2773/1999.
2. Το π.δ. 51/2001, άρθρο 11.
3. Την υπ’ αριθμ. 8959/1735/10.1.2007 κοινή υπουργική
απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής Οργάνωσης & Λο−
γιστικής Λειτουργίας Ο.Α.Π.−ΔΕΗ (ΦΕΚ 12/β/2007).
4. Το υπ’ αριθμ. 2289/6.2.2007 Πόρισμα της Ομάδας
Εργασίας.
5. Την υπ’ αριθμ. Δ.Σ. ΟΑΠ−ΔΕΗ 81/6/8.2.2007 απόφαση.
6. Την υπ’ αριθμ. Δ.Σ. ΔΕΗ 108/22.05.2007 απόφαση.
7. Την υπ’ αριθμ. Δ.Σ. ΟΑΠ−ΔΕΗ 443/23/14.6.2007 από−
φαση.
8. Το π.δ. 77/30.4.2007 (ΦΕΚ 92/Τ.Α/30.4.2007) «Διορι−
σμός Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστα−
σίας», διαπιστώνουμε:
Ότι μετά την οριστική εκκαθάριση και τον προσδιορι−
σμό των εκκρεμοτήτων και διαφορών μεταξύ της ΔΕΗ
Α.Ε. και του ΟΑΠ−ΔΕΗ μεταφέρονται τα υπόλοιπα των
λογαριασμών της πρώην Διεύθυνσης Ασφάλισης Προ−
σωπικού ΔΕΗ ως στοιχεία Ισολογισμού του ΟΑΠ−ΔΕΗ
όπως περιγράφονται παρακάτω:
ΛΟΓΑΡΙΑ−
ΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΧΡΕΩΣΗ

33010100

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ
ΧΡΟΝΟΥ

33940000 ΠΡΟΣΩΡ.ΠΡΟΚΑΤ.ΣΥΝΤΑΞ.
ΔΕΗ
33940100

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ
ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ

719.192,20
10.287.049,49

33941000

ΔΑΝΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΔΕΗ

793.029,46

33941100

ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
ΣΥΝ/ΧΩΝ

280.528,95

33943000

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ

714.336,23

33945000

ΑΚΥΡΩΤΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΕΗ

393.194,72

33946011

ΑΞΙΑ ΕΠΙΤΑΓ. ΣΥΝΤΑΞ. ΣΤΗΝ
ΕΜΠΟΡ.

446.685,31

35012000

ΠΡΟΚ. ΝΟΣ. ΕΞΩΤ. ΑΣΦ.
ΤΑΠ−ΔΕΗ

1.060.327,03

33.92..........

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

3.209.817,14

33.95..02.0000 ΛΟΙΠΟΙ ΧΡΩΣ. ΛΟΓ/ΜΟΙ

ΠΙΣΤΩΣΗ

964.663,26

135.399,77

ΑΠΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
33946000

ΕΜΠΟΡΙΚΗ−ΤΡΕΧ.ΛΟΓΑΡ.
ΣΥΝΤΑΞ.

381.192,05

53902100

ΑΖΗΤΗΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΔΕΗ

427.619,82

53988100

ΛΟΙΠΟΙ ΠΙΣΤΩΤΕΣ

510.315,64

33949900

ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΣΥΝΤΑΞ. ΑΠΟ
13.197.590,30

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΑΠ−ΔΕΗ
ΣΥΝΟΛΑ

19.004.223,56 14.516.717,81

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3 Ιουνίου 2007

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΜΑΝΩΛΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ν. ΜΑΓΠΝΑΣ
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(3)
Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΡΕΤΑ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4826/Π08/4/185/Ν.3299/2004/29.6.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας
Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της επιχείρησης
«ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΚΡΕΤΑ Α.Ε.» για υπαγωγή, στις διατάξεις
του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε εκσυγ−
χρονισμό μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας νωπών
φρούτων και λαχανικών, στη θέση Τσακίρι − Γιαννούση,
στο δ.δ. Ζαυγολατιού, του δήμου Βόχας, του νομού Κο−
ρινθίας, συνολικού παραγωγικού κόστους 1.920.000,00 €,
με ποσοστό επιχορήγησης 30% επί του παραγωγικού
κόστους, δηλαδή ποσό 576.000,00 €.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου που θα χρησιμοποι−
ηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχεται στο
ποσό των 864.000,00 € δηλαδή ποσοστό 45% επί του
συνολικού κόστους της επένδυσης.
Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 294 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας : 6 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(4)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑΘΟ−
ΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» στις δι−
ατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4872/Π08/4/215/Ν.3299/2004/29.6.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΟΜΗ−
ΡΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.»
για υπαγωγή, στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυ−
σης που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης
μορφής του ξενοδοχείου κλασσικού τύπου «ΑΚΤΗ ΚΑΛΑ−
ΜΑΚΙ (KALAMAKI BEACH)» 4* συνολικής δυναμικότητας
82 δωματίων − 153 κλινών, στη θέση Καλαμάκι, του δ.δ.
Ίσθμιων, του δήμου Λουτρακίου − Περαχώρας, του νομού
Κορινθίας, συνολικού παραγωγικού κόστους 1.100.000,00
€, με ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του παραγωγικού
κόστους, δηλαδή ποσό 440.000,00 €.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου που θα χρησιμοποι−
ηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχεται στο
ποσό των 275.000,00 € δηλαδή ποσοστό 25% επί του
συνολικού παραγωγικού κόστους της επένδυσης.
Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 17,5 Ε.Μ.Ε.
Νέες θέσεις εργασίας: 0.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
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(5)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΣΤΟ−
ΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4156/Π08/4/183/Ν.3299/2004/12.6.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εταιρείας «ΣΤΑΥ−
ΡΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή, στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε
ίδρυση μονάδας τυποποίησης και συσκευασίας φρού−
των και λαχανικών, στη θέση Ζωγέρι, του δ.δ. Μουλκίου,
του δήμου Σικυωνίων, του νομού Κορινθίας, συνολικού
παραγωγικού κόστους 880.000,00 €, με ποσοστό επι−
χορήγησης 40% επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή
ποσό 352.000,00 €.
Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0
Νέες θέσεις εργασίας: 5 μόνιμες θέσεις απασχόλησης
και 10 εποχιακές (10 Ε.Μ.Ε.).
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(6)
Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας με την επωνυμία
«ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Ο.Ε»
στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 3501/Π08/4/00186/Ε/Ν.3299/04/23.5.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της υπό σύσταση εται−
ρείας με την επωνυμία «ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΣΥ−
ΡΙΟΥ ΜΑΡΚΕΛΛΑ Ο.Ε», στις διατάξεις του ν. 3299/2004,
επένδυσης που αναφέρεται στη μετατροπή παραδοσι−
ακού κτιρίου σε ξενοδοχείο κλασικού τύπου Β΄ τάξης
στον παραδοσιακό οικισμό της Δημητσάνας, του Δή−
μου Δημητσάνας του Νομού Αρκαδίας, δυναμικότητας
4 δωματίων (8 κλίνες), συνολικού παραγωγικού κόστους
διακοσίων είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (224.000,00
€) με ποσοστό επιχορήγησης 45% επί του παραγωγι−
κού κόστους, δηλαδή ποσό εκατό χιλιάδων οκτακοσίων
ευρώ (100.800,00€).
Το ύψος του τραπεζικού δανείου θα ανέλθει στο
ποσό των εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ
(67.200,00€).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα προκύψει
μία (1) νέα θέση απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 15.5.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
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(7)
Υπαγωγή επένδυσης της ατομικής επιχείρησης του Χου−
δάλη Σωτηρίου στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4166/Π08/4/00189/Ε/Ν.3299/12.6.2007
απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελο−
ποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της ατομικής επιχείρη−
σης του Χουδάλη Σωτηρίου για υπαγωγή στις διατά−
ξεις του ν. 3299/2005, επένδυσης που αναφέρεται στον
εκσυγχρονισμό θερμοκηπιακής μονάδος στην περιοχή
του Ξηροκαμπίου του Δήμου Φάριδος Ν. Λακωνίας,
συνολικού κόστους εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδων
οχτακοσίων ευρώ (199.800,00 €) με ποσοστό επιχορήγη−
σης 45 % επί της ενισχυόμενης δαπάνης ύψους εκατόν
ενενήντα εννέα χιλιάδων οχτακοσίων ευρώ (199.800,00
€) δηλαδή ποσού ογδόντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων
δέκα ευρώ (89.910,00 €). Δεν προβλέπεται η χορήγηση
τραπεζικού δανείου.
Μετά την υλοποίηση της επένδυσης δεν θα δημιουρ−
γηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: 11.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(8)
Υπαγωγή υφιστάμενης εταιρείας με την επωνυμία
«ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΗ Ο.Ε» στις διατάξεις του ν.
3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4207/Π08/4/00206/Ε/Ν.3299/04/
12.6.2007 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας
Πελοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της υφιστάμενης
εταιρείας με την επωνυμία «ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ ΝΙΚΗ Ο.Ε»,
στις διατάξεις του ν.3299/2004, επένδυσης που αναφέ−
ρεται στη μετατροπή διατηρητέου κτιρίου σε ξενοδο−
χειακή μονάδα κλασικού τύπου Α’ τάξης δυναμικότητας
16 δωματίων (36 κλίνες), στον οικισμό Λιμένι του Δ.
Οιτύλου του Νομού Λακωνίας συνολικού παραγωγικού
κόστους ενός εκατομμυρίου εκατόν εξήντα χιλιάδων
ευρώ (1.160.000,00 €) με ποσοστό επιχορήγησης 55%
επί του παραγωγικού κόστους, δηλαδή ποσό εξακοσίων
τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ (638.000,00 €).
Από την υλοποίηση της επένδυσης αυτής θα προκύ−
ψουν δύο (2) νέες θέσεις απασχόλησης.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 11.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(9)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΠΑΝ. ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4832/Π08/4/188/Ν.3299/2004/29.6.2007

απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Πε−
λοποννήσου εγκρίνεται το αίτημα της εταιρείας «ΠΑΝ.
ΤΡΙΜΠΟΝΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για υπαγωγή, στις διατάξεις του
ν. 3299/2004, επένδυσης που αναφέρεται σε εκσυγχρο−
νισμό ελαιοτριβείου, στη θέση Μετόχι, του Δ.Δ. Αγίου
Δημητρίου, του δήμου Ασκληπιείου, του νομού Αργο−
λίδας, συνολικού παραγωγικού κόστους 398.000,00€,
με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του παραγωγικού
κόστους, δηλαδή ποσό 139.300,00 €.
Το ύψος του τραπεζικού δανείου που θα χρησιμοποι−
ηθεί για την υλοποίηση της επένδυσης ανέρχεται στο
ποσό των 79.600,00 € δηλαδή ποσοστό 20% επί του
συνολικού παραγωγικού κόστους της επένδυσης.
Υφιστάμενες θέσεις εργασίας: 0
Νέες θέσεις εργασίας: 0.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
F
(10)
Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας με την επωνυμία
«ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ & ΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙ−
ΡΗΣΕΩΝ » με δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΙΤΥΛΟ» στις δια−
τάξεις του ν. 3299/2004.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 4851/Π08/4/00207/Ε/Ν.3299/2004/
29.6.2007 απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Περι−
φέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε το αίτημα της εται−
ρείας με τη επωνυμία «ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ν. ΑΛΕΥΡΑΣ & ΣΙΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ−
ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΟΙΤΥΛΟ»,
για υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυ−
σης που αναφέρεται σε εκσυγχρονισμό oλοκληρωμέvης
μορφής του ξενοδοχείου «ΟΙΤΥΛΟ» κατηγορίας 2* και
μετατροπή του σε κατηγορία 4* και τη δημιουργία συ−
μπληρωματικών εγκαταστάσεων με την προσθήκη νέων
κοινόχρηστων χώρων, δυναμικότητας 19 δωματίων −36
κλινών, στο Δ.Δ. Νέου Οιτύλου του Δήμου Οιτύλου του
Νομού Λακωνίας, συνολικής δαπάνης ενός εκατομμυρίου
εξακοσίων εξήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (1.665.000,00€),
με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κό−
στους, δηλαδή ποσό εννιακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων
επτακοσίων πενήντα ευρώ (915.750,00€). Το ύψος του
τραπεζικού δανείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα ανέλθει
στο ποσό των τριακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ
(333.000,006), ήτοι ποσοστό 20,00%.
Πριν την επένδυση για τις ανάγκες της επιχείρησης
απασχολούνταν μερικώς 4 άτομα που αντιστοιχούν σε
0,786 Ε.Μ.Ε.. Μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης θα
απασχολούνται συνολικά 3 άτομα που θα αντιστοιχούν
σε 3 Ε.Μ.Ε.
Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής 29.6.2007.
Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας
ΑΓΓΕΛΑ ΑΒΟΥΡΗ
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