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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1093
19 Απριλίου 2016

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 3113.11/31093/2016
Έγκριση κανονισμού τελών και δικαιωμάτων
του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 7,10, παρ. 3α του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Του Ν. 4254/07−04−2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Των άρθρων 41 και 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίη−
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενικών
Ταμείων − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του
Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α΄ 90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του άρθρου 1 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92) « Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄).
9. Της αριθ. Υ14/3−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουρ−
γού « Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουρ−
γό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).
10. Το αριθ. πρωτ. 344.1.483/2015/25.5.2015 έγγραφο της
Δ/νσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
11. Της υπ’ αριθ. 49719/ΕΓΔΕΚΟ 1024/05−12−2006 Κ.Υ.Α.
(ΦΕΚ Β΄ 1827) «Αναπροσαρμογή τιμολογίων τελών και δι−
καιωμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».
12. Της υπ’ αριθ. 10370/ΕΓΔΕΚΟ 0522 απόφαση (ΦΕΚ Β΄
518/05−04−2011) έγκρισης τιμολογίου αναπροσαρμογής
τελών ύδρευσης της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».

13. Της υπ’ αριθ. 41338/ΔΕΚΟ 1713 (ΦΕΚ Β΄ 2747/10.10.2012)
απόφασης έγκρισης αναπροσαρμογής τελών ύδρευσης
της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.».
14. Το υπ’ αριθ. 3765/20−11−2014 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., το οποίο αφορά στην υπ’
αριθ. 15.7/19−11−2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. για την έγκριση
κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού
Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.).
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Την έγκριση του κανονισμού τιμολογίων, τελών και
δικαιωμάτων επί των πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων,
επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων, καθώς και της
χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων και παρεχόμενων
λιμενικών υπηρεσιών του Οργανισμού ως ακολούθως:
Άρθρο 1
ΤΕΛΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Για επιβάτες που επιβιβάζονται σε θαλάσσιο μεταφο−
ρικό μέσο από λιμένα αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και
έχει προορισμό το εσωτερικό της χώρας, επιβάλλεται
ειδικό ανταποδοτικό τέλος σε πάσης φύσεως πλοία Ε/Γ,
Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ, σε ποσοστό 5,3% επί του καθαρού ναύλου
της θέσης για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των
λιμενικών έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λι−
μένα και άλλους συναφείς σκοπούς , σχετικούς με τη
βελτίωση των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών.
Άρθρο 2
ΤΕΛΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Για πάσης φύσεως οχήματα που επιβιβάζονται σε πλοία
Ε/Γ−Ο/Γ από λιμένα αρμοδιότητας της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., επι−
βάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος διέλευσης διάτων
προκυμαίων, σε ποσοστό 5,3% επί του καθαρού ναύλου.
Τα τέλη επιβατών και οχημάτων εισπράττονται και
αποδίδονται στην «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» από τους κεντρικούς πρά−
κτορες ή τις ίδιες ναυτιλιακές εταιρείες, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2399/1996, όπως τροποποιήθηκε από
τις αντίστοιχες του Ν. 2575/1998 και ισχύουν.
Οι παραπάνω υπεύθυνοι, σύμφωνα με τις διατάξεις
των πιο πάνω νόμων, υποχρεούνται:
α) να καταθέτουν, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου
6 του Ν. 2399/1996, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με
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την υπ’ αριθ. 3427.29/01/96/13−06−96 (Β΄488) Υ.Α. του
Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και με την υπ’ αριθ.
8122.6/0106/27−03−2006 (Β΄436) όμοια, εγγυητική επιστο−
λή αναγνωρισμένης Εμπορικής Τράπεζας, για την εγ−
γύηση της καλής διαχείρισης, είσπραξης και απόδοσης
του ειδικού τέλους επί των επιβατών, που ορίζεται σε
ποσοστό 20% επί του μέσου όρου των καταβαλλομένων
λιμενικών τελών επί επιβατών του προηγούμενου έτους
για κάθε ναυτιλιακή εταιρεία και την αναπροσαρμογή
αυτής σε ετήσια βάση.
β) να αποστέλλουν στην «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» τις μηνιαίες ανα−
λυτικές καταστάσεις με τον αριθμό των εκδοθέντων
κατά θέση εισιτηρίων έως την 20η ημέρα του επόμενου
μήνα.
γ) να καταθέτουν το εισπραττόμενο για κάθε μήνα
ποσό, έως το τέλος του επόμενου μήνα στο λογαριασμό
της «Ο.Λ.Ρ Α.Ε.» μαζί με υπεύθυνη δήλωση, αναλυτική
κατάσταση με τον αριθμό των εκδοθέντων κατά θέση
εισιτηρίων και φωτοτυπία απόδειξης είσπραξης από την
οικεία Λιμενική Αρχή υπέρ Μ.Τ.Ν. η οποία στην συνέχεια
θα το αποδίδει στο Μ.Τ.Ν.
δ) να εκδίδουν μηνιαίο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών,
για την αμοιβή ως υπεύθυνοι για την απόδοση του τέ−
λους επιβατών, ποσοστού 5% επί του εισπραττόμενου
ποσού, όπου η «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.» θα καταβάλλει, μετά τη δι−
ενέργεια ελέγχου, μέσω τραπεζικού λογαριασμού στο
τέλος του επόμενου μήνα ή θα παρακρατείται κατά
την εκκαθάριση του μηνιαίου τέλους επιβατών (παρ. β).
ε) κατόπιν αιτήσεως τους και έχοντας τακτοποίηση τις
οικονομικές τους εκκρεμότητες, να εκδίδουν στο τέλος
του έτους συγκεντρωτικό τιμολόγιο παροχής υπηρε−
σιών, για την αμοιβή ως υπεύθυνοι για την απόδοση
του τέλους οχημάτων, ποσοστού 4% επί των μηνιαίων
εισπραττόμενων ποσών, όπου η «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.», μετά τη
διενέργεια ελέγχου, θα καταβάλλει, μέσω τραπεζικού
λογαριασμού στο τέλος του επόμενου μήνα από την
έκδοση του παραστατικού.
Πέραν των ποινών που προβλέπονται από τις κείμενες
διατάξεις, σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης από−
δοσης των λιμενικών τελών και δικαιωμάτων υπέρ της
«Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.», ανεξάρτητα από το αν αυτά βαρύνουν το
πλοίο, τους επιβάτες, τα οχήματα ή τα φορτία και ανε−
ξαρτήτως των υπόχρεων καταβολής αυτών, οι Λιμενικές
Αρχές, μετά από αιτιολογημένη αίτηση της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»
μπορούν να απαγορεύουν τον απόπλου των πλοίων.

Τα καταπλέοντα για οιονδήποτε λόγο τη θαλάσσια
περιοχή της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. πλοία/πλωτά ναυπηγήματα επι−
βαρύνονται κατά περίπτωση με τα πιο κάτω δικαιώματα:

Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ,
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ/
ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ

Με τον παρόντα Κανονισμό και Τιμολόγιο ρυθμίζονται
τα της προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελ−
λιμενισμού των πάσης φύσης πλοίων/πλωτών ναυπηγη−
μάτων στην κατά νόμο θαλάσσια περιοχή της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Η προσόρμιση παντός πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος
στην κατά την προηγούμενη παράγραφο λιμενική περιο−
χή πρέπει να προαναγγέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία
του Ο.Λ.Ρ. και μέρους των υπόχρεων.
Ειδικά για τα εκτελούντα εγκεκριμένες ακτοπλοϊκές
γραμμές επιβατικά πλοία/πλωτά ναυπηγήματα η αναγ−
γελία πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις αφίξεις και ανα−
χωρήσεις κάθε εβδομάδας.

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
1.1 Υπολογιζόμενα για κάθε κατάπλου ανά μονάδα
ολικής χωρητικότητας (GT) όπως παρακάτω:
Κατηγορίες πλοίων/πλωτών
Ναυπηγημάτων

Ευρώ/Μονάδα Ολικής
Χωρητικότητας (GT)

1.1.1 Επί επιβατηγών πλοίων
και κρουαζιερόπλοιων

0,014951

1.1.2 Επί φορτηγών πλοίων

0,005

1.1.3 Επί Π/Κ ναυπηγημάτων

0,003

1.2 Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου.
1.2.1 Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα μέχρι και 100 GT
πραγματοποιούνται εντός της αυτής ημέρας ένα ή και
περισσότερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή
εφ’ άπαξ δικαιωμάτων προσόρμισης 3,20 €.
1.2.2 Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100 GT και
μέχρι 500 GT υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων
προσόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου 3,20 €.
1.2.3 Τα άνω των 500 GT πλοία/πλωτά ναυπηγήματα
επιβαρύνονται αναλόγως, πλέον των 3,20 € ανά κα−
τάπλου και με τα αντίστοιχα ανά GT δικαιώματα των
εδαφίων 1/1/1, 1/1/2 και 1/1/3 της παραπάνω παραγράφου 1
για κάθε ένα πέραν των 500 GT.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
2.1 Υπολογιζόμενα για κάθε ημέρα και ανά μέτρο επί
του μέγιστου μήκους του παραβαλλόμενου στα κρηπι−
δώματα και εν γένει τεχνικά έργα του λιμένος πλοίου/
πλωτού ναυπηγήματος ως εξής:
Κατηγορίες πλοίων /πλωτών
ναυπηγημάτων

Ευρώ/μέτρο/ημέρα

2.1.1 Επί επιβατηγών πλοίων
και κρουαζιερόπλοιων

0,4874204

2.1.2 Επί φορτηγών πλοίων

0,09

2.2 Επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων παραβαλλομέ−
νων αυθαιρέτως στα εν γένει κρηπιδώματα και τεχνικά
έργα του λιμένα για το χρόνο μέχρι την απομάκρυν−
ση τους ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω
παραμονή σε αυτά επιβαρύνονται ανά μονάδα ολικής
χωρητικότητας (GT) προς 0,13 € ημερησίως.
Υπολογίζονται στο 1/3 των αντίστοιχων δικαιωμάτων
παραβολής.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στην
θαλάσσια περιοχή εντός λιμένα για εκτέλεση διαφόρων
εργασιών ή εκτελούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές
επιβαρύνονται μόνο με δικαιώματα ελλιμενισμού που
υπολογίζονται ανά μήνα αδιαίρετο, όπως παρακάτω:
Κατηγορία

Ευρώ/Μήνα

4.1 Ε/Γ. Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτε−
λούν δρομολόγια σε τοπικές γραμμές.

184,24

4.2 Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομο−
λόγια τοπικών πλόων.

25,64
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4.3 Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρε−
λαιοφόροι (σλέπια) και βυθοκόροι, ανε−
ξαρτήτως χωρητικότητας

192,25

4.4 Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμε−
να για επισκευές ναυπηγημάτων ανεξαρ−
τήτως εάν φέρουν μόνιμο ή φορητό εξο−
πλισμό, όπως και φορτηγίδες μεταφοράς
βυθοκορημάτων ανεξαρτήτως χωρητικό−
τητας.

64,08

4.5 Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγή−
ματα μεταφοράς χρήσιμων και άχρηστων
υλικών ανεξαρτήτως χωρητικότητας.

64,08

4.6 Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανε−
ξαρτήτως της προωστηρίου δυνάμεως

32,04

4.7 Αλιευτικά συγκροτήματα (Γρι. Γρι) και
ναυπηγήματα εξομοιούμενα με αυτά.

36,85

4.8 Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς
προσώπων και εφοδίων πλοίων.

16,02

4.9 Για τα παραπάνω πλοία/πλωτά ναυπηγήματα θα
καταβάλλονται τα δικαιώματα ελλιμενισμού μόνο στους
λιμένες μόνιμης έδρας και σε περίπτωση που αυτά προ−
σεγγίζουν και σε άλλους λιμένες, υποχρεούνται στην
καταβολή δικαιωμάτων προσόρμισης όπως και παρα−
βολής ή πρυμνοδέτησης, ανά ημέρα, εντασσόμενα κατά
περίπτωση στην ανάλογη κατηγορία των παραγράφων
1,2 και 3 του παρόντος άρθρου 3.
4.10 Επίσης τα δικαιώματα ελλιμενισμού καταβάλλο−
νται έστω και αν τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα δεν
λειτουργούν καθ όλη τη διάρκεια του μήνα.
4.11 Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν αυ−
θαίρετα ή για οποιοδήποτε λόγο χωρίς τις απαιτού−
μενες εγκρίσεις στα κρηπιδώματα ή τεχνικά έργα ή
οποιοδήποτε χώρο του λιμένα, για το χρόνο που μεσο−
λαβεί μέχρι την απομάκρυνση τους ή μέχρι να εγκριθεί
η περαιτέρω παραμονή σε αυτά, επιβαρύνονται με τα
ανωτέρω δικαιώματα παραβολής, πρυμνοδέτησης και
ελλιμενισμού κατά 150%.
Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ − ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ,
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ),
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Ν. 4256/2014
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ − ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΣ
1.1 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι πέ−
ντε (5) μέτρα 0,020 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
1.2 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των πέ−
ντε (5) μέτρων 0,040 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
1.3 Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως μεγέθους
0,070 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
1.4 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιο−
φόρα ή μηχανοκίνητα, από 7,01μ έως 10μ 0,30 ευρώ ανά
μέτρο μήκους ημερησίως, από 10,00μ έως 15μ. 0,33 ευρώ
ανά μέτρο μήκους ημερησίως, από 15,01 μ και άνω 0,38
ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
1.5 Μικρά σκάφη του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχα−
νοκίνητα, ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων 0,030
ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
1.6 Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοιατου
Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,070 ευρώ
ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
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1.7 Επαγγελματικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα 0,070 ευρώ ανά μέτρο μήκους
ημερησίως.
1.8 Ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014, ιστιο−
φόρα ή μηχανοκίνητα, 0,30 ευρώ ανά μέτρο μήκους
ημερησίως.
2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20%
2.1 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι πέ−
ντε (5) μέτρα 0,024 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
2.2 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των
πέντε (5) μέτρων 0,048 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημε−
ρησίως.
2.3 Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως μεγέθους
0,084 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
2.4 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιο−
φόρα ή μηχανοκίνητα, από 7,01μ έως 10μ μέτρων 0,36
ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως, από 10,01μ έως 15μ.
0,40 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως, από 15,01μ και
άνω 0,46 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
2.5 Μικρά σκάφη του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχα−
νοκίνητα, ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων 0,036
ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
2.6 Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του
Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,084 ευρώ
ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
2.7 Επαγγελματικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα 0,084 ευρώ ανά μέτρο μήκους
ημερησίως.
2.8 Ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,36 ευρώ ανά μέτρο μή−
κους ημερησίως.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ)
Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 50 %
3.1 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι πέ−
ντε (5) μέτρα 0,030 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
3.2 Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των πέ−
ντε (5) μέτρων 0,060 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
3.3 Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως μεγέθους 0,11
ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
3.4 Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιο−
φόρα ή μηχανοκίνητα, από 7,01μ έως 10μ μέτρων 0,45
ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως, από 10,00μ έως 15μ.
0,50 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως, από 15,01μ και
άνω 0,57 ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
3.5 Μικρά σκάφη του Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχα−
νοκίνητα, ολικού μήκους έως και επτά (7) μέτρων 0,045
ευρώ ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
3.6 Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του
Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,11 ευρώ ανά
μέτρο μήκους ημερησίως.
3.7 Επαγγελματικά παραδοσιακά πλοία του
Ν. 4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα 0,11 ευρώ ανά
μέτρο μήκους ημερησίως.
3.8 Ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,45 ευρώ ανά μέτρο μή−
κους ημερησίως.
4. Στα τέλη προσόρμισης−ελλιμενισμού και πρυμνο−
δέτησης ή πλεύρισης (παραβολής), εάν καταβληθούν
προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
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α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα.
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο.
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος.
5. Ναυταθλητικα σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής ή
μικρά σκάφη, ή ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα ή που συμ−
μετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες απαλλάσσονται
των τελών προσόρμισης, πρυμνοδέτησης − παραβολής
κατά τη διάρκεια των αγώνων.
6. Παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014, τα οποία χρη−
σιμοποιούνται ως μουσειακοί χώροι ή για οποιονδήποτε
κοινωφελή σκοπό, με ελεύθερη πρόσβαση, απαλλάσσο−
νται των τελών προσόρμισης − ελλιμενισμού, πρυμνο−
δέτησης και πλεύρισης (παραβολής).
7. Οι χρήστες του λιμένος δηλώνουν εγγράφως, στον
φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης, την πρόθεση τους
για το συγκεκριμένο διάστημα που επιθυμούν τον ελ−
λιμενισμό (προσόρμιση και πρυμνοδέτηση ή πλεύριση
(παραβολή) των σκαφών τους.
8. Οι χρήστες υποχρεούνται στην καταβολή τελών
προσόρμισης−ελλιμενισμού όπως και πρυμνοδέτησης ή
παραβολής, και ο υπολογισμός αυτών προκύπτει από
το μήκος του σκάφους πολλαπλασιαζόμενο επί των
ημερών προσόρμισης και πρυμνοδέτησης επί τις τιμές
των ανωτέρω κατηγοριών.
9. Τα τέλη είναι ανταποδοτικά και αναλώνονται απο−
κλειστικά από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης
του λιμένα, για την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση
των λιμενικών έργων, εγκαταστάσεων και των παρεχό−
μενων λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες.

1. Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθίστη−
καν ολόκληρα ή εν μέρει και βρίσκονται στο βυθό της
θάλασσας, εντός των ορίων της ζώνης της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. ως
ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα υπολογιζόμενα
για κάθε μέρα και ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας
όπως παρακάτω:
Ευρώ/GT/HMEPA

1.1 Από της 1ης έως και 90ης ημέρας
ανελκύσεως

0,01

1.2 Από της 91ης έως και 180ης
ημέρας ανελκύσεως

0,02

1.3 Από της 181ης έως και άνω
ημέρας ανελκύσεως

0,04

Άρθρο 6
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ
ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
1. Το υπέρ του Ο.Λ.Ρ. δικαίωμα παροπλισμού όλων των
πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων εντός των θαλασσίων
ζωνών του λιμένα, καθορίζεται κατά κατηγορία με βάση
την ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας αυτών και για
χρονικό διάστημα παροπλισμού μέχρι δύο (02) έτη ως
ακολούθως:
Επί παντός πλοίου/πλωτού
ναυπηγήματος
1.1. Μέχρι 10.000 μονάδες ολικής
χωρητικότητας, ανά μονάδα

0,118

1.3. Για τις επί πλέον των 50.000
μονάδων ολικής χωρητικότητας,
ανά μονάδα

0,088

2. Το παραπάνω δικαίωμα υπολογιζόμενο ανά 15νθήμε−
ρο αδιαίρετο αφορά σε κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα
γενικά συμπεριλαμβανομένων και των βαρυνομένων με
συντηρητική ή αναγκαστική κατάσχεση ή απαγόρευση
απόπλου.
3. Για παροπλισμό πλοίων περισσότερο των δύο (2)
ετών και μέχρι πέντε (5) έτη καταβάλλεται το 1/3 αυτών.
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ
(ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ)
1. Δεν επιτρέπεται η παραμονή ασυνόδευτων οχημά−
των «trailers» στους χώρους των λιμένων δικαιοδοσίας
της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. πέραν του 8ώρου θα επιβαρύνονται με
δικαιώματα παραμονής που καθορίζονται σε 10 ευρώ
ανά ημέρα παραμονής.
2. Παραμονή φορτηγών οχημάτων και μηχανημάτων
2.1 1η ημέρα (απαλλαγή για 8 ώρες)

5 ευρώ/ημέρα

2.2 2η ημέρα

10 ευρώ/ημέρα

2.3 3η έως 5η ημέρα

20 ευρώ/ημέρα

2.4 Από την 6η ημέρα και άνω

30 ευρώ/ημέρα

Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Άρθρο 5
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ

Ναυάγιο

1.2. Για τις επί πλέον των 10.000
μονάδων ολικής χωρητικότητας
και μέχρι 50.000 μονάδες, ανά
μονάδα

Ευρώ/GT/15νθήμερο
0,147

1. Εταιρείες καυσίμων που εφοδιάζουν με πλωτά μέσα
και βυτιοφόρα οχήματα με καύσιμα τα ελλιμένιζα μένα
στο λιμένα πλοία οφείλουν να καταβαλλουν στον Ορ−
γανισμό Λιμένος Ραφήνας δικαίωμα χρήσης λιμενικών
εγκαταστάσεων 0,15 ευρώ/τόνο.
Το δικαίωμα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με το σχετι−
κό δηλωτικό του πλοίου ή τη φορτωτική του βυτιοφόρου
οχήματος που οφείλουν να καταθέτουν στην υπηρεσία.
2. Βυτιοφόρα οχήματα παροχής ύδατος στα ελλιμε−
νιζόμενα στο λιμένα πλοία οφείλουν να καταβαλλουν
στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας δικαίωμα χρήσης
λιμενικών εγκαταστάσεων 0,10 ευρώ/τόνο.
3. Σκάφη διερχομένων χρηστών στο Αλιευτικό Κατα−
φύγιο κατά την καθέλκυση−ανέλκυση, οφείλουν να κα−
ταβαλλουν στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας δικαίωμα
χρήσης λοιπών υποδομών του Αλιευτικού Καταφυγίου
5,00 ευρώ /καθέλκυση − ανέλκυση.
4. Οχήματα εργαζομένων στα ελλιμενιζόμενα πλοία
(πληρώματα) κατά την στάθμευση τους, οφείλουν να
καταβαλλουν στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας δικαίω−
μα λιμενικών εγκαταστάσεων 30,00 ευρώ /μήνα.
5. Οχήματα που σχετίζονται με ιδιωτικά πλοία αναψυ−
χής, μικρά σκάφη, που ελλιμενίζονται μόνιμα στο Αλι−
ευτικό Καταφύγιο, κατά την είσοδο−έξοδο οφείλουν να
καταβαλλουν στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας δικαί−
ωμα χρήσης λοιπών υποδομών του Αλιευτικού Κατα−
φυγίου 10,00 ευρώ/τρίμηνο.
6. Οχήματα επισκεπτών του Ναυτικού Ομίλου κατά την
είσοδο−έξοδο, οφείλουν να καταβαλλουν στον Οργανι−
σμό Λιμένος Ραφήνας δικαίωμα χρήσης λοιπών υποδο−
μών του Αλιευτικού Καταφυγίου 30,00 ευρώ /εξάμηνο.
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7. Ιδιωτικοί γερανοί οφείλουν να καταβαλλουν μετά
από χορήγηση αδείας για την καθέλκυση σκαφών μέχρι
5μ. μήκους €5,00 μέχρι 10μ. μήκους € 10,00 , μέχρι 15μ.
μήκους € 15,00, μέχρι 20μ. μήκους € 20,00 και από 20μ.
μήκους και άνω € 30,00.
8. Ιδιωτικοί γερανοί οφείλουν να καταβαλλουν μετά
από χορήγηση αδείας για την ανέλκυση σκαφών μέχρι
5μ. μήκους €5,00 μέχρι 10μ. μήκους € 10,00 , μέχρι 15μ.
μήκους € 15,00, μέχρι 20μ. μήκους € 20,00 και από 20μ.
μήκους και άνω € 30,00.
Άρθρο 9
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
α) ΛΙΜΑΝΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
1. Επαγγελματικά Α/Κ σκάφη, ιδιωτικά πλοία αναψυχής,
μικρά σκάφη, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα, επαγγελματικά
πλοία αναψυχής, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,
επαγγελματικά και ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία, του
Ν. 4256/2014, στο λιμάνι της Ραφήνας και για κατανά−
λωση έως 75m3/μηνιαίως ή 900 m3/ετησίως στο λιμάνι
της Ραφήνας, δύο ευρώ και πενήντα λεπτά ανά κυβικό
μέτρο (€2,50/m3).
2. Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ, Ταχύπλοα πλοία, στο λιμάνι της
Ραφήνας, πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά ανά κυβικό
μέτρο (€5,50/m3).
3. Επαγγελματικοί χώροι, γραφεία, καταστήματα, ιδι−
ωτικά πλοία αναψυχής, μικρά σκάφη, ιστιοφόρα, μηχα−
νοκίνητα, επαγγελματικά πλοία αναψυχής, επαγγελμα−
τικά αλιείας, επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια,
παραδοσιακά πλοία, του Ν. 4256/2014 στο παλαιό λιμάνι
της Ραφήνας, δύο ευρώ και πενήντα λεπτά ανά κυβικό
μέτρο (€2,50/m3).
β) ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
1. Γραφεία, καταστήματα, ιδιωτικά πλοία αναψυχής,
μικρά σκάφη, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα, επαγγελματικά
πλοία αναψυχής, επαγγελματικά αλιείας, επαγγελματι−
κά τουριστικά ημερόπλοια, επαγγελματικά και ιδιωτικά
παραδοσιακά πλοία, του Ν. 4256/2014 στο λιμάνι της
Αγίας Μαρίνας, δύο ευρώ και πενήντα λεπτά ανά κυβικό
μέτρο (€2,50/m3).
Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες υδρο−
δότησης και συντήρησης του δικτύου υδροδότησης.
Άρθρο 10
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
α) ΛΙΜΑΝΙ ΡΑΦΗΝΑΣ
1. Επαγγελματικοί χώροι, γραφεία, σύλλογοι, ιδιωτικά
πλοία αναψυχής, μικρά σκάφη, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα,
επαγγελματικά πλοία αναψυχής, επαγγελματικά αλιείας,
επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, επαγγελματικά
και ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία, του Ν. 4256/2014 στο
λιμάνι της Ραφήνας, είκοσι πέντε λεπτά ανά κιλοβατώρα
(€0,25/kwh) βάσει μηνιαίων μετρήσεων των ενδιάμεσων
μετρητών.
2. Πλοία Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ, Ταχύπλοα στο λιμάνι της
Ραφήνας πενήντα λεπτά ανά κιλοβατώρα (€0,50/kwh)
βάσει μηνιαίων μετρήσεων των ενδιάμεσων μετρητών.
β) ΛΙΜΑΝΙ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ
3. Επαγγελματικοί χώροι, γραφεία, καταστήματα, πλοία
Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ, Ταχύπλοα, ιδιωτικά πλοία αναψυχής,
μικρά σκάφη, ιστιοφόρα, μηχανοκίνητα, επαγγελματικά
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πλοία αναψυχής, επαγγελματικά αλιείας, επαγγελματι−
κά τουριστικά ημερόπλοια, επαγγελματικά και ιδιωτικά
παραδοσιακά πλοία, του Ν. 4256/2014 στο λιμάνι της
Αγίας Μαρίνας, είκοσι πέντε λεπτά ανά κιλοβατώρα
(€0,25/kwh), βάσει μηνιαίων μετρήσεων των ενδιάμεσων
μετρητών.
4. Πλοία Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ, Ταχύπλοα, στο λιμάνι της
Αγίας Μαρίνας, είκοσι πέντε λεπτά ανά κιλοβατώρα
(€0,25/kwh), βάσει μηνιαίων μετρήσεων των ενδιάμεσων
μετρητών.
Τα τιμολόγια περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες
ηλεκτροδότησης και συντήρησης των ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων.
Παράταση οφειλής από τη χρήση μόνιμης παροχής
ηλεκτρικού ρεύματος πέραν του έτους υποχρεώνει την
Ο.Λ.Ρ ΑΕ στην μονομερή ενέργεια της διακοπής και ορι−
στικής απώλειας του δικαιώματος ηλεκτροδότησης, με
παράλληλη διεκδίκηση των οφειλών από την Ο.Λ.Ρ. ΑΕ .
Άρθρο 10
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Για τη φύλαξη των αποσκευών των διακινούμενων
επιβατών στις αυτόματες θυρίδες που βρίσκονται στο
κλειστό στέγαστρο αναμονής επιβατών:
1. Χρέωση έως οκτώ (8) ώρες : 1,6261 ευρώ
2. Χρέωση έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες: 2,4391 ευρώ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη
"ημέρα", ως τέτοια νοείται από 00.01 του μεσονυκτίου
μέχρι και 24.00 ώρες σε εικοσιτετράωρο χρονικό διά−
στημα. Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρο εικοσιτε−
τράωρο.
2. Εφ' όσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων /
πλωτών ναυπηγημάτων καθώς και η προσόρμιση ελ−
λιμενισμός σκαφών διαρκεί έξι (6) ώρες κατ' ανώτατο
όριο και το χρονικό αυτό διάστημα εμπίπτει εις τα όρια
δύο εικοσιτετράωρων, τα αντίστοιχα κατά περίπτωση
δικαιώματα υπολογίζονται μόνον για μία (1) ημέρα.
3. Για πραγματοποιούμενους εντός του αυτού εικο−
σιτετραώρου περισσότερους του ενός κατάπλους και
περισσότερες παραβολές ή πρυμνοδετήσεις, τα ανα−
λογούντα δικαιώματα παραβολής ή πρυμνοδέτηση ς
υπολογίζονται μόνον επί μιας ημέρας.
4. Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα των οποίων η παραβολή
καταλαμβάνει μήκος προβλήτας ίσο ή μικρότερο του
μισού του μήκους τους, επιβαρύνονται με δικαιώματα
παραβολής μειωμένα κατά ποσοστό 50%.
5. Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότητα
(GT) και το ολικό μήκος σε μέτρα, επί των οποίων υπο−
λογίζονται τα δικαιώματα της προσόρμισης, παραβολής
πρυμνοδέτησης, βεβαιούνται, είτε εκ των επισήμων ναυ−
τιλιακών εγγράφων, είτε εκ του Διεθνούς Κώδικα του
Λλοϋδ (LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING). Προκειμένου
δε περί Πλοίων Πλωτών Ναυπηγημάτων εγγεγραμμένα
εις τα Ελληνικά Νηολόγια και εκ των Νηολογίων αυτών.
6. Επί Πλοίων/Πλωτών ναυπηγημάτων που έχουν
διπλοχωρητικότητα, σαν βάση υπολογισμού των δι−
καιωμάτων λαμβάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ολική
χωρητικότητα Ειδικά για την περίπτωση αυτή τα επι−
δεικνυομενα πιστοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να
είναι τα πρωτότυπα.
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7. Εάν το ολικό μήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες
αυτά μετατρέπονται σε μέτρα με σχέση 1 Αγγλικός
πόδας = 0,304 του μέτρου.
8. Επί πετρελαιοφόρων πλοίων με δεξαμενές διαχω−
ρισμένου έρματος εναλλακτικού σχεδιασμού, καθώς
και επί των εξομοιούμενων με αυτά (SEGREGATED
BALLAST TANKS, SIDE HUSSE/DOUBLE BOTTOMS)
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της MARPOL 73/78, τα δι−
καιώματα που επιβάλλονται με βάση τη χωρητικότητα
υπολογίζονται με την μειωμένη χωρητικότητα που ανα−
γράφεται στο διεθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας και
που προκύπτει μετά την αφαίρεση της χωρητικότητας
των δεξαμενών διαχωρισμένου έρματος και σε κάθε
περίπτωση μειωμένα κατά ποσοστό 17 % τουλάχιστον
από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε
δεξαμενόπλοια ίσης χωρητικότητας χωρίς δεξαμενές
διαχωρισμένου έρματος.
Επί των πλοίων αυτών και τα λοιπά δικαιώματα που
επιβάλλονται με βάση άλλα μεγέθη πλην της χωρητι−
κότητας, υπολογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 17% από
τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε Δ/Ξ
ίσων μεγεθών χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος
(απόφαση YEN 3422.12/01/96/18.1.96).
9. Ο προσδιορισμός των πάσης φύσεως λιμενικών δι−
καιωμάτων πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, που απορ−
ρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις
για πλοία που σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. 1969
(TONNAGE CONVENTION) είναι μέχρι 1300 GT, γίνεται
με βάση την παλαιά χωρητικότητα τους σε κόρους ή
οποία προκύπτει από καταμέτρηση τους σύμφωνα με
τους κανόνες της εθνικής νομοθεσίας και αναγράφε−
ται στο Πιστοποιητικό Καταμέτρησης ή άλλο επίσημο
έγγραφο. απόφαση YEN 3422.06/01/96/12.1.1996 (Β΄ 37).
10. Ο υπολογισμός των πάσης φύσεως λιμενικών τελών
και δικαιωμάτων των πλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων
διεθνών πλόων που προσδιορίζονται με την ολική GT
και καθαρή χωρητικότητα NT γίνεται με τους κανόνες
της Δ.Σ. 1969 (ΙΜΟ). (απόφαση YEN 3422.06/05/96/28.2.96/
Β΄ 161).
Εξαιρούνται τα πλοία μέχρι 1300 GT για τα οποία
ισχύουν οι ειδικές ρυθμίσεις της 3422.06/01/96/12.1.1996
(Β΄ 37) παραπάνω όμοιας απόφασης.
11. Βεβαίωση και είσπραξη δικαιωμάτων.
11.1 Τα δικαιώματα προσόρμισης, πλεύρισης, πρυμνο−
δέτησης καθώς και τα δικαιώματα ελλιμενισμού κατα−
βάλλονται για κάθε μήνα μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα
του επόμενου μηνός.
11.2 Κατά τις περιπτώσεις που η είσπραξη των λιμενι−
κών δικαιωμάτων δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα
του οφειλέτη εντός της παραπάνω προθεσμίας η εί−
σπραξη τους γίνεται κατά τα οριζόμενα με τις ισχύου−
σες εκάστοτε διατάξεις του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/76 Α΄ 90).

11.3 Υπόχρεοι για την καταβολή των δικαιωμάτων της
απόφασης αυτής, τα οποία βαρύνουν και ακολουθούν
το πλοίο /πλωτό ναυπήγημα, σκάφος είναι ο πλοιο−
κτήτης ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό διάστημα
της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός πράκτορας
ή νόμιμος αντιπρόσωπος του, ευθυνόμενοι ο καθένας
αλληλέγγυα και εξ ολοκλήρου.
11.4 Η βεβαίωση και είσπραξη των δικαιωμάτων αποτε−
λούν αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη της Οργα−
νισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε. σύμφωνα και με το άρθρο
3 παρ. 2.2.9 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας
της «Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.»
12. Από την καταβολή των δικαιωμάτων της παρούσας
απόφασης απαλλάσσονται:
12.1 Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαιδευ−
τικά κ.λπ.) πλοία ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν σε
ελληνικούς λιμένες, καθώς και αυτά που ανήκουν σε
Διεθνείς Οργανισμούς, Ανθρωπιστικές Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις Ιδρύματα κ.λπ. (απόφαση YEN 3422.8/6/96/
16.9.1996/Β΄ 898).
12.2 Τα πάσης φύσεως Ε/Γ, Ε/Γ . Ο/Γ δρομολογημένα
πλοία για έκτακτες προσεγγίσεις που πραγματοποιούν
σε λιμένες σύμφωνα με το άρθ. 7 πργ. 2 του Ν. 2932/2001
(Α΄ 145) (απόφαση YEN 3422.27/31/02/22.11.2002).
12.3 Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που χρησιμοποιούνται
για την εκτέλεση έργων στον λιμένα σύμφωνα με το
άρθρο 60 του Β.Δ. 14/39 (Α΄ 24).
12.4 Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δη−
μοσίου και κινούνται για λογαριασμό του.
12.5 Αυτά που ανήκουν κατά κυριότητα ή χρήση σε
αρχηγούς ξένων κρατών.
12.6 Όσα καταπλέουν και παραμένουν αγκυροβολη−
μένα στη θαλάσσια περιοχή του Οργανισμού όχι για
διενέργεια εμπορικών πράξεων αλλά:
12.6.1 Για παραλαβή καυσίμων ή νερού, αλλαγή ή συ−
μπλήρωση πληρώματος, αποβίβαση ασθενή ή νεκρού,
λήψη τροφίμων ή εφοδίων, για παραλαβή ανταλλακτικών
ή εξαρτημάτων ή υλικών μηχανής και καταστρώματος
καθώς επίσης για διενέργεια μικροεπισκευών, απαλλάσ−
σονται των δικαιωμάτων προσορμίσεως επί τριήμερο.
Σε όλες τις αναφερόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται
ο Φ.Π.Α. ή άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις.
Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη−
μερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Το Εθνικό Τυπογραφείο είναι δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με κύρια αποστολή την έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, εκτύπωση,
διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (ν. 3469/2006, Α΄ 131).

ùõìöê÷îê÷ õôù õçöêûêî øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των τευχών ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με τα
δημοσιεύματα σε αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν
καταχωρισθεί στην ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου δίνεται η δυνατότητα δωρεάν αποστολής με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας στην
ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου.
Η έντυπη μορφή των τευχών ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από το
τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα ΚΕΠ ενώ για
ετήσια κυκλοφορία τευχών ΦΕΚ η διάθεση γίνεται υπό μορφή συνδρομής από το τμήμα Συνδρομητών.
Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την διαθεσιμότητα
των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.
Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης
των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Περισσότερες πληροφορίες για δημοσιεύματα και λοιπά θέματα, μπορείτε να αναζητήσετε από το
Τμήμα Πληροφοριών καθώς και από το τηλεφωνικό κέντρο του Εθνικού Τυπογραφείου.
2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του
Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από σχετικό αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους αλληλο−
γραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.

êõîïôîòòîç ñê øô êíòîïô øùõôéöçúêîô
1. ΜΕ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ κ.λπ.
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 − fax: 210 5279054
Ωράριο λειτουργίας για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 − 13:30
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα
Τμήμα

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

(Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 − 180)
(Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
(Ισόγειο, Γραφείο 3 και τηλεφωνικό κέντρο 210 5279000)
Δημοσιευτέας Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02010931904160008*

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 79 054
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr

