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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 8122.1/50/2014
(1)
Έγκριση κανονισμού τιμολογίων Οργανισμού Λιμένος
Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 7, 10, παρ. 3α και 11 του Ν. 3429/2005
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄314),
2. του Ν. 4254/07−04−2014 (Α΄85) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
3. των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄98),
4. του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενικών
Ταμείων – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του
Ν. 2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει,
5. του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α΄90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
6. του άρθρου 1 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92) «Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις»,
7. η αριθ. Υ48/09−07−2012 Απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/2012),
8. το υπ’ αριθμ. 252/23−01−2014 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., το οποίο αφορά στην
υπ’ αριθμ. 2/2014 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. για την
έγκριση κανονισμού τιμολογίων του Οργανισμού Λιμέ−

να Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.), το υπ’ αριθμ. 2681/
27−06−2014 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενί−
τσας Α.Ε. που αφορά στην υπ’ αριθ. 84/2014 Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγου−
μενίτσας Α.Ε, καθώς και το υπ’ αριθμ. 3367/20−08−2014
έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.,
το οποίο αφορά στην υπ’ αριθμ. 103/2014 Απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Ηγου−
μενίτσας Α.Ε.,
9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1.− Την έγκριση του κανονισμού τιμολογίων του Οργα−
νισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας Α.Ε. ως ακολούθως:
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Άρθρο 1 − ΤΕΛΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
1. Για επιβάτες που επιβιβάζονται σε πάσης φύσεως
Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν
από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μικρότερη
από 125 ναυτικά μίλια (Κέρκυρα – Παξοί κ.λπ.) ποσοστό
6,50 % επί του καθαρού ναύλου.
2. Για επιβάτες που επιβιβάζονται σε πάσης φύσεως
Ε/Γ, Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν
από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη
από 125 ναυτικά μίλια (Ιταλία κ.λπ.) 1,60 € ανά επιβάτη.
3. Για επιβάτες που συμμετέχουν όπως πιο κάτω σε
περιηγητικά ταξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών – τουρι−
στικών πλοίων (κρουαζιερόπλοιων) με ελληνική ή ξένη
σημαία ισχύουν τα κάτωθι:
i) Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε ημερήσια – μο−
νοήμερη κρουαζιέρα μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επε−
κτείνεται και σε λιμένες του εξωτερικού για κάθε λιμάνι
που προσεγγίζει το πλοίο, περιλαμβανομένου και του
αφετηρίου λιμένα, επιβάλλεται πάγιο τέλος 0,50 ευρώ.
ii) Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη
κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι που προσεγγίζει το πλοίο,
περιλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα, ανε−
ξάρτητα εάν η κρουαζιέρα περιορίζεται μόνο μεταξύ
ελληνικών λιμένων ή επεκτείνεται και σε λιμένες του
εξωτερικού, επιβάλλεται πάγιο τέλος 1,00 ευρώ.
iii) Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη
κρουαζιέρα η οποία έχει αφετηρία ελληνικό λιμάνι και
επεκτείνεται στη συνέχεια, χωρίς προσέγγιση σε άλλο
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ελληνικό λιμάνι, σε λιμένες του εξωτερικού, επιβάλλε−
ται πάγιο τέλος 1,00 ευρώ. Πολυήμερη κρουαζιέρα για
την εφαρμογή των περιπτώσεων ii και iii της παρούσας
παραγράφου νοείται η περιήγηση με Ε/Γ – Τ/Ρ πλοίο
που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) ώρες και
περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση του πε−
ριηγητή στο πλοίο.
iv) Για κάθε επιβάτη που διέρχεται «TRANSIT» σε κάθε
ελληνικό λιμάνι προσέγγισης του πλοίου επιβάλλεται
πάγιο τέλος 1,00 ευρώ «TRANSIT» νοείται ο επιβάτης
επαγγελματικού επιβατηγού πλοίου που έχει αφετηρία
λιμένα εξωτερικού, ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή πε−
ρισσότερα ελληνικά λιμάνια, που προσεγγίζει το πλοίο,
για περιήγηση πόλης και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο μετά
από ολιγόωρη παραμονή, που συνολικά δεν δύναται να
υπερβεί το 24ωρο.
Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:
• Τα νήπια μέχρι ενός έτους
• Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξί−
δια, εσωτερικού που πραγματοποιούνται από την Εστία
Ναυτικών, την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές
οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
• Οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής
του ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και
• Οι επιβάτες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των
μικρών σκαφών και των επαγγελματικών πλοίων ανα−
ψυχής.
Άρθρο 2
ΤΕΛΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1.1 Για πάσης φύσεως οχήματα που επιβιβάζονται σε
Ε/Γ−Ο/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μικρότερη από 125
ναυτικά μίλια (Κέρκυρα – Παξοί κ.λπ.) ποσοστό 6,50 %
επί του καθαρού ναύλου.
1.2 Για οχήματα που επιβιβάζονται σε πάσης φύσεως
Ε/Γ−Ο/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη από
125 ναυτικά μίλια (Ιταλία κ.λπ.) ως εξής:
α) ΙΧ, ΔΧ επιβατικά οχήματα 1,45 € /όχημα
β) Δίκυκλα, τρίκυκλα 0,85 €/όχημα
γ) Λεωφορεία 1,45 €/ όχημα
δ) Ρυμουλκούμενα 3,00 €/όχημα
ε) Φορτηγά οχήματα γενικώς 13,90 €/όχημα
στ) Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα 1,45 €/όχημα
ζ) Όχημα με τροχόσπιτο 2,90 €/όχημα
η) Οχήματα του Δημοσίου 25 % του ανωτέρω ειδικού
λιμενικού τέλους της αντίστοιχης κατηγορίας τους.
Άρθρο 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ,
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ/
ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ
Με τον παρόντα Κανονισμό/Τιμολόγιο ρυθμίζονται τα
της προσόρμισης, παραβολής, πρυμνοδέτησης και ελλι−
μενισμού των πάσης φύσης πλοίων/πλωτών ναυπηγημά−
των στη κατά νόμο θαλάσσια περιοχή της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Η προσόρμιση παντός πλοίου/πλωτού ναυπηγήμα−
τος στην λιμενική περιοχή της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. πρέπει να
προαναγγέλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.ΗΓ.
εκ μέρους των υπόχρεων. Ειδικά για τα εκτελούντα
εγκριμένες ακτοπλοϊκές γραμμές εσωτερικά επιβατι−
κά πλοία/πλωτά ναυπηγήματα η αναγγελία πρέπει να

περιλαμβάνει όλες τις αφίξεις και αναχωρήσεις κάθε
εβδομάδας.
Τα καταπλέοντα για οιονδήποτε λόγο τη θαλάσσια
περιοχή της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. πλοία/πλωτά ναυπηγήματα επι−
βαρύνονται κατά περίπτωση με τα πιο κάτω δικαιώματα:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
1/1 Υπολογιζόμενα για κάθε κατάπλου ανά μονάδα
ολικής χωρητικότητας (GT) όπως παρακάτω:
Κατηγορίες πλοίων/πλω−
ευρώ/Μονάδα ολικής
τών ναυπηγημάτων
Χωρητικότητας (GT)
1/1/1 α. Επί επιβατηγών
0,0105
πλοίων
1/1/1 β. Επί κρουαζιερόπλοι−
0,0120
ων
1/1/2 Επί φορτηγών πλοίων
0,0100
1/1/3 Επί πετρελαιοκίνητων
0,0038
(Π/Κ) πλωτών ναυπηγημά−
των
1/2 Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου:
1/2/1 Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα μέχρι και 100 GT
πραγματοποιούντα εντός της αυτής ημέρας ένα ή και
περισσότερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή
εφ’ άπαξ δικαιωμάτων προσόρμισης 4,50 €.
1/2/2 Πλοία/Πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100 GT και
μέχρι 500 GT υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων
προσόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου 4,50 €.
1/2/3 Τα άνω των 500 GT πλοία/πλωτά ναυπηγήματα
επιβαρύνονται, για τα πρώτα 500 GT για κάθε κατάπλου
με 4,50 € και με τα αντίστοιχα ανά GT δικαιώματα των
εδαφίων 1/1/1, 1/1/2 και 1/1/3 της παραγράφου 1/1 για κάθε
έναν 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:
2/1/1(α) Επί επιβατηγών
πλοίων
2/1/1(β) Επί κρουαζιερό−
πλοιων
2/1/2 Επί φορτηγών πλοίων

Ευρώ/μέτρο/ ημέρα
0,35
0,40
0,15

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Υπολογίζονται στο 1/3 των αντίστοιχων δικαιωμάτων
παραβολής
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στη θα−
λάσσια 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:
Κατηγορίες πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων:
4.1 Ε/Γ–Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτελούν
δρομολόγια σε τοπικές γραμμές
4.2 Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομολόγια
τοπικών πλόων

€/Μήνα
160,21
25,64
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4.3 Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαι−
οφόροι και βυθοκόροι, ανεξαρτήτως χωρη−
τικότητας
4.4 Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για
επισκευές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν
φέρουν μόνιμο ή φορητό εξοπλισμό, όπως
και φορτηγίδες μεταφοράς βυθοκορημάτων
ανεξαρτήτως χωρητικότητας
4.5 Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγή−
ματα μεταφοράς χρησίμων και αχρήστων
υλικών ανεξαρτήτως χωρητικότητας
4.6 Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρ−
τήτως της προωστηρίου δυνάμεως εφάπαξ
(μηνιαίως)
4.7 Αλιευτικά συγκροτήματα (Γρι−Γρι) και
ναυπηγήματα εξομοιούμενα με αυτά
4.8 Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προ−
σώπων και εφοδίων πλοίων

192,25

64,08

64,08

50,00

32,04
16,02

Για τα παραπάνω πλοία /πλωτά ναυπηγήματα θα κα−
ταβάλλονται 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 περιπτώσεων
«1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ», «2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑ−
ΡΑΒΟΛΗΣ» και «3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ» του
παρόντος άρθρου.
Επίσης, τα δικαιώματα ελλιμενισμού καταβάλλονται
έστω και αν τα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα δεν λειτουρ−
γούν καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα.
Πλοία/ πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν αυ−
θαίρετα για οποιοδήποτε λόγο στα κρηπιδώματα ή
τεχνικά έργα ή οποιοδήποτε χώρο του λιμένα, για το
χρόνο που μεσολαβεί μέχρι την απομάκρυνσή τους
ή μέχρι να εγκριθεί η περαιτέρω παραμονή σε αυτά,
επιβαρύνονται με τα ανωτέρω δικαιώματα παραβολής,
πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού προσαυξημένα κατά
150%.
Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ),
ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ− ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ− ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ, ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ)
α) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους μέχρι
5 μέτρα: 0,020 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
β) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους άνω
των 5 μέτρων: 0,040 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως.
γ) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν.4256/2014
(§1δ άρθρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρτή−
τως μεγέθους: 0,080 € ανά μέτρο ημερησίως.
δ) Μικρά σκάφη Ν.4256/2014 (§1στ άρθρου 1) έως και
7 μέτρα: 0,030 € ανά μέτρο ημερησίως.
ε) Ιδιωτικά Πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (§1ε άρθρου
1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, άνω των 7 μέτρων: 0,30
€ ανά μέτρο ημερησίως.
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Στ) Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια (§1ζ άρ−
θρου 1) και Παραδοσιακά πλοία (§1η άρθρου 1) ανεξαρ−
τήτως μεγέθους: 0,050 € ανά μέτρο ημερησίως.
2. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Τα τέλη προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20 % ως
ακολούθως:
α) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους μέχρι
5 μέτρα: 0,024 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
β) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους άνω
των 5 μέτρων: 0,048 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
γ) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (§1δ
άρθρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρτήτως
μεγέθους: 0,096 € ανά μέτρο ημερησίως.
δ) Μικρά σκάφη Ν.4256/2014 (§1στ άρθρου 1) έως και
7 μέτρα: 0,036 € ανά μέτρο ημερησίως.
ε) Ιδιωτικά Πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (§1ε άρθρου
1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, άνω των 7 μέτρων: 0,36
€ ανά μέτρο ημερησίως.
στ) Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια (§1ζ άρ−
θρου 1) και Παραδοσιακά πλοία (§1η άρθρου 1) ανεξαρ−
τήτως μεγέθους: 0,06 € ανά μέτρο ημερησίως.
3. ΤΕΛΗ ΠΛΕΥΡΙΣΕΩΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ)
Τα τέλη προσόρμισης προσαυξημένα κατά 50 % ως
ακολούθως:
α) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους μέχρι
5 μέτρα: 0,030 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
β) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους άνω
των 5 μέτρων: 0,060 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
γ) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (§1δ
άρθρου 1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, ανεξαρτήτως
μεγέθους: 0,12 € ανά μέτρο ημερησίως.
δ) Μικρά σκάφη Ν.4256/2014 (§1στ άρθρου 1) έως και
7 μέτρα: 0,045 € ανά μέτρο ημερησίως.
ε) Ιδιωτικά Πλοία αναψυχής Ν.4256/2014 (§1ε άρθρου
1), μηχανοκίνητα και ιστιοφόρα, άνω των 7 μέτρων: 0,45
€ ανά μέτρο ημερησίως.
Στ) Επαγγελματικά Τουριστικά Ημερόπλοια (§1ζ άρ−
θρου 1) και Παραδοσιακά πλοία (§1η άρθρου 1) ανεξαρ−
τήτως μεγέθους: 0,075 € ανά μέτρο ημερησίως.
Ναυταθλητικά σκάφη καθώς και σκάφη αναψυχής ιδι−
ωτικής χρήσης που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς
αγώνες απαλλάσσονται των καθοριζομένων με την
παρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, πλεύρισης ή
πρυμνοδέτησης κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών.
Άρθρο 5 − ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθίστη−
καν ολόκληρα ή εν μέρει και βρίσκονται στο βυθό της
θάλασσας εντός των ορίων των ζωνών της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
ως ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα υπολογιζόμε−
να για κάθε μέρα και ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας
όπως κατωτέρω:
ΝΑΥΑΓΙΟ:
ευρώ/GT/HMERA
1.1 Από της 1ης έως και της 90ης
0,010
ημέρας
1.2 Από της 91ης έως και της 180ης
0,020
ημέρας
1.3 Από της 181ης έως και της ημέρας
0,040
ανελκύσεως
Σε περίπτωση ναυαγίου η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. ενεργεί σύμ−
φωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία περί
ανέλκυσης ναυαγίων και μπορεί να αξιώνει αποζημίωση
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για κάθε θετική και αποθετική ζημία που θα προκληθεί
από την αδράνεια των υπόχρεων.
Οι πλοιοκτήτες των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων
που έχουν βυθιστεί ολικώς ή μερικώς στην κατά νόμο
θαλάσσια περιοχή της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. ή οι τρίτοι προς
τους οποίους έγινε παραχώρηση ή εγκατάλειψη της
κυριότητας αυτών, υποχρεούνται −μετά από έγγραφη
ειδοποίησή τους, μέσα σε εύλογη προθεσμία που θα
καθορίσει το ΔΣ/Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.− να προβούν στην ανέλ−
κυση και την απομάκρυνσή τους εκτός λιμένα. Εάν
η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, η Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.
μπορεί να προβεί −με ίδιες δαπάνες και με ευθύνη
του κυρίου− στην ανέλκυση ή διάλυση του ναυαγίου
και να αξιώσει την καταβολή ανάλογης αποζημίωσης.
Η διαδικασία της ανέλκυσης ή διάλυσης ναυαγίων
διέπεται από τις διατάξεις των Άρθρων 1, 2 και 9 του
Ν. 2881/2001.
Η χρέωση ναυαγίου με τις προβλεπόμενες από το πα−
ρόν άρθρο χρεώσεις διακόπτεται μετά την ολοκλήρω−
ση των εργασιών ανέλκυσης ή διάλυσης του ναυαγίου.
Η διακοπή αυτή μπορεί να γίνεται νωρίτερα μόνο με
απόφαση του Δ.Σ./Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. μετά από αιτιολογημένη
εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης ή μετά την παρέ−
λευση δέκα (10) ετών από την ημερομηνία βύθισης του
πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος στην κατά νόμο Λιμενική
Περιοχή.
Άρθρο 6
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ − ISPS
Για επιβάτες που επιβιβάζονται σε πάσης φύσεως Ε/Γ,
Ε/Γ−Ο/Γ, Υ/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη από 125
ναυτικά μίλια: 0,95€/επιβάτη.
Για κάθε επιβάτη που συμμετέχει σε πολυήμερη κρου−
αζιέρα εάν η κρουαζιέρα καλύπτει και λιμένες που απέ−
χουν από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγα−
λύτερη από 125 ναυτικά μίλια: 0,95€/επιβάτη.
Για πάσης φύσεως οχήματα που επιβιβάζονται σε
Ε/Γ−Ο/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το
λιμάνι της Ηγουμενίτσας απόσταση μεγαλύτερη από
125 ναυτικά μίλια: 0,95€/ όχημα.
Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:
• Τα νήπια μέχρι ενός έτους
• Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξί−
δια που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών,
την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
• Οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής
του ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία και
• Οι επιβάτες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των
μικρών σκαφών και των επαγγελματικών πλοίων ανα−
ψυχής.
Άρθρο 7
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ.
1. Το υπέρ του Ο.Λ.ΗΓ. δικαίωμα παροπλισμού όλων
των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων εντός των θαλασ−
σίων ζωνών των λιμένων, καθορίζεται κατά κατηγορία
με βάση την ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας αυτών
ως ακολούθως:

Επί παντός πλοίου/πλωτού
ευρώ/GT/15νθήμερο
ναυπηγήματος
1.1. Μέχρι 10.000 μονάδες ολικής
0,147
χωρητικότητας, ανά μονάδα
1.2. Για τις επί πλέον των 10.000
0,118
μονάδων ολικής χωρητικότητας
και μέχρι 50.000 μονάδες, ανά
μονάδα
0,088
1.3. Για τις επί πλέον των 50.000
μονάδων ολικής χωρητικότητας,
ανά μονάδα
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 μέχρι δύο (2) έτη κατα−
βάλλονται τα παραπάνω δικαιώματα, ενώ για χρονικό
διάστημα παροπλισμού μεγαλύτερο των δύο (2) ετών
και μέχρι πέντε (5) έτη καταβάλλεται το 1/3 αυτών.
Άρθρο 8
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
1. Εταιρείες καυσίμων που εφοδιάζουν με πλωτά μέσα
και βυτιοφόρα οχήματα με καύσιμα πλοία μέσα στη
ζώνη Λιμένος αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. οφείλουν να
καταβάλλουν στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. δικαίωμα χρήσης λιμε−
νικών εγκαταστάσεων: 0,20€/τόνο. Το δικαίωμα αυτό
καταβάλλεται σύμφωνα με το σχετικό δηλωτικό του
πλοίου ή την φορτωτική του βυτιοφόρου οχήματος που
οφείλουν να καταθέσουν στην υπηρεσία.
2. Βυτιοφόρα οχήματα παροχής ύδατος σε πλοία στη
ζώνη Λιμένος αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. οφείλουν να κα−
ταβάλλουν στην Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. δικαίωμα χρήσης λιμενικών
εγκαταστάσεων: 0,15 € /τόνο. Το δικαίωμα αυτό κατα−
βάλλεται σύμφωνα με την φορτωτική του βυτιοφόρου
οχήματος που οφείλουν να καταθέσουν στην υπηρεσία.
3. Φορτοεκφορτώσεις χύδην φορτίων πλωτών μέσων
κατόπιν αδείας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προσκομίζοντας το τι−
μολόγιο/παραστατικά ζύγισης των φορτηγών από τη
γεφυροπλάστιγγα: 0,15 €/τόνο.
Άρθρο 9
ΖΥΓΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
Ζυγιστικά δικαιώματα: 4,00 €/ φορτηγό ανά ζύγιση
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
Άρθρο 10
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
1. Πλοία υδροδοτούμενα εκ των μονίμων εγκαταστά−
σεων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. οιασδήποτε εθνικότητας ή και
χωρητικότητας καταβάλλουν: 12,50€ ανά κυβικό μέτρο.
2. Πλοία αναψυχής, μικρά σκάφη, επαγγελματικά
τουριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία μπο−
ρούν να λαμβάνουν νερό από τα PILAR που βρίσκονται
στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κάνοντας χρήση
προπληρωμένων καρτών που προμηθεύονται από την
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.: 6€ ανά κυβικό μέτρο.
3. Για παροχή νερού από το δίκτυο του λιμανιού σε
εργολάβους που εκτελούν έργα της Ο.Λ.ΗΓ ΑΕ ορίζεται
τιμή μονάδος ίση προς την καθοριζόμενη από την τιμή
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προμήθειας ύδατος από τον εκάστοτε προμηθευτή της
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου των λοιπών επιβα−
ρύνσεων.
4. Για παροχή νερού σε καταστήματα, κυλικεία και
συναφή εγκαταστάσεις τρίτων εξυπηρέτησης κοινού
που λειτουργούν στο λιμενικό χώρο θα εφαρμόζεται η
ισχύουσα κλίμακα τιμολόγησης του εκάστοτε προμη−
θευτή της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., συμπεριλαμβανομένου των λοιπών
επιβαρύνσεων.
5. Για ειδικές περιπτώσεις τιμολόγησης του παρεχομέ−
νου νερού, που δεν συμπεριλαμβάνονται στις ανωτέρω
κατηγορίες, αποφασίζει το ∆.Σ της Ο.Λ.ΗΓ ΑΕ μετά από
αίτηση του ενδιαφερομένου.
Άρθρο 11
ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
1. Παροχή ρεύματος σε πλοία οιασδήποτε εθνικότητας
ή και χωρητικότητας: 0,25€/Kwh
2 Πλοία αναψυχής, μικρά σκάφη, επαγγελματικά του−
ριστικά ημερόπλοια και παραδοσιακά πλοία μπορούν
να λαμβάνουν ηλεκτρικό ρεύμα από τα PILAR που βρί−
σκονται στις εγκαταστάσεις της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κάνοντας
χρήση προπληρωμένων καρτών που προμηθεύονται από
την Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.: 0,25€ /Kwh.
3. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος σε κυλικεία, κατα−
στήματα, συναφή εγκαταστάσεις τρίτων εξυπηρέτησης
κοινού και γραφεία στο λιµενικό χώρο από εγκατε−
στημένους ενδιάμεσους μετρητές καταγράφεται από
υπάλληλο της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ, και η αξία του ηλεκτρικού
ρεύµατος υπολογίζεται σύµφωνα µε την ισχύουσα τιµή
μονάδας από την ∆ΕΗ συμπεριλαμβανομένων των ει−
σφορών για το συγκεκριμένο δίκτυο.
4. Για την σύνδεση και αποσύνδεση προσωρινής πα−
ροχής ηλεκτρικού ρεύματος, οι ενδιαφερόμενοι υποχρε−
ούνται να υποβάλλουν στην Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ σχετική αίτηση
για την δυνατότητα παροχής. Για την σύνδεση ή απο−
σύνδεση θα καταβάλλεται το ποσό των 20,00 ευρώ. Για
την σύνδεση ή αποσύνδεση σε µη εργάσιμη ημέρα και
ώρα [απογεύματα (μετά τις 15:00 μ.μ.– νύκτα (έως 7:30
π.μ) – Σάββατα − Κυριακές και αργίες ] θα καταβάλλεται
το ποσό των 60,00 ευρώ.
5. Οποιαδήποτε εγκατάσταση μόνιμης παροχής ηλε−
κτρικού ρεύµατος σε τρίτους θα πραγματοποιείται
µε δαπάνες του ενδιαφερόμενου και σύμφωνα µε τις
προδιαγραφές που θα ορίζει η Διεύθυνση Λιμενικών
Υπηρεσιών της Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ
6. Παράταση οφειλής από τη χρήση μόνιμης παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος πέραν του έτους υποχρεώνει την
Ο.Λ.ΗΓ ΑΕ στην μονομερή ενέργεια της διακοπής και
οριστικής απώλειας του δικαιώµατος ηλεκτροδότησης,
µε παράλληλη διεκδίκηση των οφειλών από την Ο.Λ.ΗΓ.
ΑΕ.
Άρθρο 12
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Επιτρέπεται η παραχώρηση − ενοικίαση χώρων υπαι−
θρίων µε απόφαση του ∆.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ.ΑΕ μετά από
εισήγηση του ∆/νοντος Συμβούλου. Με την έγκριση της
παραχώρησης καθορίζεται και το αντάλλαγµα χρήσης.
2. 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
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ειδικότερες αποφάσεις του ∆.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. μετά
από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
3. Για την παραχώρηση χρήσης λιμενικού χώρου εντός
της λιμενικής ζώνης στους ενδιαφερόμενους που υπο−
βάλλουν σχετική αίτηση, για την πραγματοποίηση εκ−
δηλώσεων, εκθέσεων κ.λπ. αποφασίζει κατά περίπτωση
το ∆.Σ της Ο.Λ.ΗΓ ΑΕ ύστερα από σχετική εισήγηση του
∆/ντος Συμβούλου.
4. Για τη χορήγηση ειδικών αδειών μικροπωλητών
εντός της λιμενικής ζώνης αποφασίζει το ∆.Σ ύστερα
από σχετική εισήγηση του ∆/ντος Συμβούλου.
5. Για την φύλαξη των αποσκευών των διακινουμέ−
νων επιβατών, στις αυτόματες θυρίδες στον Επιβατικό
Σταθμό:
• Για έως οκτώ (8) ώρες: 2 ευρώ (συμπεριλαμβανο−
μένου ΦΠΑ)
• Για έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες: 3 ευρώ (συμπε−
ριλαμβανομένου ΦΠΑ)
• Για κάθε επιπλέον εικοσιτετράωρο: 3 ευρώ (συμπε−
ριλαμβανομένου ΦΠΑ)
6. Αυθαίρετη κατάληψη σε χερσαίους χώρους της
ζώνης λιμένα: 50 €/μ2/μήνα
7. Για κάθε ζημιά που προξενείται στα κρηπιδώμα−
τα, μηχανικό εξοπλισμό και γενικά εγκαταστάσεις της
Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., κατά τους χειρισμούς για την προσόρμιση
ή κατά την παραμονή του πλοίου ή και γενικά κατά
την εκτέλεση οποιονδήποτε εργασιών κατά τη διάρκεια
παραμονής του στην περιοχή της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε., ευθύνεται
το πλοίο. Οι ζημιές αυτές εκτιμούνται από Επιτροπή που
συγκροτείται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου
της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε.. και αποτελείται από δύο υπαλλήλους/
μηχανικούς της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. ή τρίτους − μηχανικούς –
εξωτερικούς συνεργάτες της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. και από ένα
εκπρόσωπο του πλοίου, η οποία αποφαίνεται με πρα−
κτικό για το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης της
ζημιάς. Με βάση το πρακτικό αυτό εκδίδεται σε βάρος
του πλοίου το σχετικό τιμολόγιο. Μέχρι την εξόφληση
της δαπάνης αποκατάστασης της ζημιάς − όπως αυτή
προσδιορίζεται με το πιο πάνω πρακτικό − απαγορεύ−
εται ο απόπλους του πλοίου, εκτός αν κατατεθεί στην
αρμόδια Υπηρεσία της Ο.Λ.ΗΓ.Α.Ε. εγγυητική επιστολή
αναγνωρισμένης στην Ελλάδα Τράπεζας, η αξία της
οποίας θα καλύπτει τη δαπάνη αποκατάστασης.
Άρθρο 13
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Σε όλες τις αναφερόμενες πιο πάνω τιμές (εκτός
των περιπτώσεων «Ζυγιστικά Δικαιώματα», παροχή νε−
ρού και ηλεκτρικού ρεύματος από PILLAR και φύλαξη
αποσκευών) δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α.
2. Όπου στην παρούσα απόφαση αναφέρεται η λέξη
"ημέρα", ως τέτοια νοείται το από 00.01 του μεσονυκτίου
μέχρι και 24.00 ώρες εικοσιτετράωρο χρονικό διάστημα.
Κλάσμα ημέρας θεωρείται ολόκληρο εικοσιτετράωρο.
3. Εφ’ όσον η παραβολή ή πρυμνοδέτηση πλοίων/πλω−
τών ναυπηγημάτων καθώς και η προσόρμιση ελλιμενι−
σμός σκαφών της παρούσας 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.
4. Για πραγματοποιούμενους εντός του αυτού εικο−
σιτετραώρου περισσότερους του ενός κατάπλους και
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περισσότερες παραβολές ή πρυμνοδετήσεις, τα ανα−
λογούντα δικαιώματα παραβολής ή πρυμνοδέτησης
υπολογίζονται μόνον επί μιας ημέρας.
5. 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%.
6. Τα στοιχεία που αφορούν την ολική χωρητικότητα
(GT) και το ολικό μήκος σε μέτρα, επί των οποίων υπο−
λογίζονται τα δικαιώματα της προσόρμισης, παραβο−
λής πρυμνοδέτησης, βεβαιούνται, είτε εκ των επισήμων
ναυτιλιακών εγγράφων, είτε εκ του Διεθνούς Κώδικα
LLOYD'S RΕGΙSΤΕR OF SHΙPPΙΝG. Προκειμένου δε περί
Πλοίων Πλωτών Ναυπηγημάτων εγγεγραμμένα εις τα
Ελληνικά Νηολόγια και εκ των Νηολογίων αυτών.
7. 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−
δεικνυόμενα πιστοποιητικά καταμέτρησης πρέπει να
είναι τα πρωτότυπα.
8. Εάν το ολικό μήκος δηλώνεται σε αγγλικούς πόδες
αυτά μετατρέπονται σε μέτρα με σχέση 1 Αγγλικός
πόδας = 0,304 του μέτρου.
9. Επί πετρελαιοφόρων πλοίων με δεξαμενές διαχω−
ρισμένου έρματος εναλλακτικού σχεδιασμού, καθώς και
επί των εξομοιούμενων με αυτά (SΕGRΕGΑΤΕD BΑLLASΤ
ΤΑNKS, SΙDΕ HUSSΕ/DΟUBLΕ BΟΤΤΟMS) σύμφωνα με
τις απαιτήσεις της ΜΑRPOL 73/78, τα δικαιώματα που
επιβάλλονται με βάση τη χωρητικότητα υπολογίζονται
με την μειωμένη χωρητικότητα που αναγράφεται στο δι−
εθνές πιστοποιητικό χωρητικότητας και που προκύπτει
μετά την αφαίρεση της χωρητικότητας των δεξαμενών
διαχωρισμένου έρματος και σε κάθε περίπτωση μειωμέ−
να κατά ποσοστό 17 % τουλάχιστον από τα αντίστοιχα
δικαιώματα που επιβάλλονται σε δεξαμενόπλοια ίσης
χωρητικότητας χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρμα−
τος. Επί των πλοίων αυτών και τα λοιπά δικαιώματα
που επιβάλλονται με βάση άλλα μεγέθη πλην της χω−
ρητικότητας, υπολογίζονται μειωμένα σε ποσοστό 17%
από τα αντίστοιχα δικαιώματα που επιβάλλονται σε Δ/Ξ
ίσων μεγεθών χωρίς δεξαμενές διαχωρισμένου έρματος
(Απόφαση ΥΕΝ 3422.12/01/96/18.1.96).
10. Ο προσδιορισμός των πάσης φύσεως λιμενι−
κών δικαιωμάτων πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων,
που απορρέουν από τις ισχύουσες κατά περίπτωση
διατάξεις για πλοία που σύμφωνα με τις διατάξεις
της Δ.Σ. 1969 (ΤΟΝΝΑGΕ CΟΝVΕΝΤΙΟΝ) είναι μέχρι
1300 GT, γίνεται με βάση την παλαιά χωρητικότητά
τους σε κόρους ή οποία προκύπτει από καταμέτρησή
τους σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής νομο−
θεσίας και αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Κατα−
μέτρησης ή άλλο επίσημο έγγραφο. Απόφαση ΥΕΝ
3422.06/01/96/12.1.1996 (Β' 37).
11. 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 ΝΤ γίνεται με τους κανόνες της
Δ.Σ. 1969 (ΙΜΟ). (Απόφαση ΥΕΝ 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.

Άρθρο 14
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
1. Όλα τα αναφερόμενα στον παρόντα κανονισμό δι−
καιώματα, παρεχόμενες υπηρεσίες και χρεώσεις, κατα−
βάλλονται για κάθε μήνα μέχρι την τελευταία εργάσιμη
ημέρα του επόμενου μηνός.
2. Προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής: Από
την πρώτη εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολου−
θεί μετά τη λήξη της προθεσμίας κατά την οποία,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, γίνονται
ληξιπρόθεσμα τα ανωτέρω δικαιώματα, παρεχόμενες
υπηρεσίες και χρεώσεις, επιβάλλονται σ` αυτά προ−
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Το ποσοστό της
προσαύξησης εκπρόθεσμης καταβολής ορίζεται σε
ένα της εκατό (1%) για κάθε μήνα καθυστέρησης και
η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το διακόσια
της εκατό (200%) του οφειλόμενου κάθε φορά χρέ−
ους. Εάν η καθυστέρηση καταβολής αναφέρεται σε
χρονικό διάστημα μικρότερο του μήνα, υπολογίζεται
προσαύξηση εκπρόθεσμης καταβολής για ολόκληρο
το μήνα. Δεν υπολογίζεται προσαύξηση επί των λο−
γιζόμενων τόκων.
3. Κατά τις περιπτώσεις που η είσπραξη των προα−
ναφερόμενων δικαιωμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών
και χρεώσεων, δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα
του οφειλέτη και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμε−
να στην προηγούμενη παράγραφο 2, η είσπραξή τους
γίνεται κατά τα οριζόμενα με τις ισχύουσες εκάστοτε
διατάξεις του ΚΕΔΕ (ΝΔ 356/74 Α' 90) όπως έχει τρο−
ποποιηθεί και ισχύει.
4. Υπόχρεοι για την καταβολή των λιμενικών δικαι−
ωμάτων της απόφασης αυτής, τα οποία βαρύνουν και
ακολουθούν το πλοίο /πλωτό ναυπήγημα, σκάφος είναι
ο πλοιοκτήτης ο εφοπλιστής και ο κατά το χρονικό
διάστημα της δημιουργίας της απαίτησης ναυτικός
πράκτορας ή νόμιμος αντιπρόσωπός του, ευθυνόμενοι
ο καθένας αλληλέγγυα και εξ’ ολοκλήρου.
5. Από την καταβολή των δικαιωμάτων της παρούσας
απόφασης απαλλάσσονται:
α) Τα πολεμικά και κρατικά μη εμπορικά (εκπαιδευ−
τικά κλπ) πλοία ελληνικά ή ξένα που καταπλέουν σε
ελληνικούς λιμένες, καθώς και αυτά που ανήκουν σε
Διεθνείς Οργανισμούς, Ανθρωπιστικές Περιβαλλοντικές
Οργανώσεις Ιδρύματα κ.λπ.
β) 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 ΥΕΝ 3422.27/31/02/22.11.2002).
γ) Τα χρησιμοποιούμενα από τους αναδόχους εργολά−
βους, για την εκτέλεση έργων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. H απαλ−
λαγή αυτή για κάθε χρησιμοποιούμενο πλοίο /πλωτό
ναυπήγημα ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η εκτέλεση των
λιμενικών έργων και εφόσον προηγουμένως, με αίτηση
του αναδόχου εργολάβου και μετά από εισήγηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης, εγκριθεί από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
δ) Όσα ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημο−
σίου και κινούνται για λογαριασμό του.
ε) Όσα καταπλέουν και παραμένουν αγκυροβολημέ−
να στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας ΟΛΗΓ ΑΕ όχι
για διενέργεια εμπορικών πράξεων αλλά για παραλαβή
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καυσίμων ή νερού, αλλαγή ή συμπλήρωση πληρώματος,
αποβίβαση ασθενή ή νεκρού, λήψη τροφίμων ή εφοδίων,
για παραλαβή ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων ή υλικών
μηχανής και καταστρώματος καθώς επίσης για διενέρ−
γεια μικροεπισκευών, απαλλάσσονται των δικαιωμάτων
προσορμίσεως επί τριήμερο.
Η Απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της.
Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΠΙ ΠΛΟΙΩΝ/ΠΛΩΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ
ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΑΥΛΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Άρθρο 1ο
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.A. Α.Ε.
Άρθρο 2ο

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθ. 8122.1/48/2014
(2)
Έγκριση κανονισμού τιμολογίων Οργανισμού Λιμένος
Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. των άρθρων 7,10, παρ. 3α και 11 του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄314),
2. του Ν. 4254/07−04−2014 (Α΄85) «Μέτρα στήριξης και
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρ−
μογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»,
3. των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄98),
4. του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενικών
Ταμείων – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του
Ν. 2932/2001 (Α΄145), όπως ισχύει.
5. του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α΄90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) «Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις»,
7. η αριθ. Υ48/09−07−2012 Απόφαση Πρωθυπουργού
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β΄ 2105/2012),
8. το υπ’ αριθμ. 1245/19−08−2014 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., το οποίο αφορά
στην υπ’ αριθμ. 74/08/14 Απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπο−
λης Α.Ε. για την έγκριση κανονισμού τιμολογίων του
Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α.
Α.Ε.) και συγκεκριμένα του τιμολογίου και κανονι−
σμού δικαιωμάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων,
δικαιωμάτων επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων,
καθώς και από χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων και
μηχανημάτων.
9. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση του τιμολογίου και κανονισμού δικαιω−
μάτων επί πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, δικαιωμάτων
επί του ναύλου επιβατών και οχημάτων, καθώς και από
χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του
Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. ως ακολού−
θως:

Τα καταπλέοντα για οποιονδήποτε λόγο στην θα−
λάσσια περιοχή της Ο.Λ.Α. Α.Ε. πλοία/πλωτά ναυπηγή−
ματα επιβαρύνονται κατά περίπτωση με τα πιο κάτω
δικαιώματα.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ
Καθορίζουμε τα υπέρ της Ο.Λ.Α. Α.Ε. πάσης φύσεως
ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής,
πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/ πλωτών
Ναυπηγημάτων ως εξής:
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
1.1. Υπολογίζονται για κάθε κατάπλου ανά μονάδα ολι−
κής χωρητικότητας (GT) όπως παρακάτω:
Κατηγορίες πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων ευρώ/
μονάδα ολικής χωρητικότητας (GT)
1.1.1. Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων
0,009430 €.
1.1.2. Επί φορτηγών πλοίων 0,004836€.
1.1.3. Επί Π/Κ ναυπηγημάτων 0,00309€.
1.2. Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου.
1.2.1. Πλοία πλωτά ναυπηγήματα μέχρι 100GT, πραγμα−
τοποιούντα εντός τη αυτής ημέρας ένα ή και περισσό−
τερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή εφάπαξ
δικαιωμάτων προσόρμισης 3,296€.
1.2.2. Πλοία /πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100GT και
μέχρι 500GT, υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων
προσόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου 3,296€.
1.2.3. Τα άνω των 500GT πλοία/πλωτά ναυπηγήματα
επιβαρύνονται αναλόγως, πλέον των 3,296€ 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 Υπολογίζονται για κάθε ημέρα και ανά μέτρο επί
του μέγιστου μήκους του παραβαλλόμενου στα κρηπι−
δώματα και εν γένει τεχνικά έργα του λιμένα πλοίου /
πλωτού ναυπηγήματος ως εξής:
Κατηγορίες πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων
2.1.1. Επί επιβατηγών πλοίων και κρουαζιερόπλοιων
0,3074448€
2.1.2. Επί φορτηγών πλοίων 0,0871026€
2.2. Επί πλοίων /πλωτών ναυπηγημάτων παραβαλλομέ−
νων αυθαιρέτως στα εν γένει κρηπιδώματα και τεχνικά
έργα του Λιμένα για τον χρόνο μέχρι την απομάκρυν−
σή τους ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω
παραμονή σ’ αυτά επιβαρύνονται ανά μονάδα ολικής
χωρητικότητας (GT) προς 0,131€ ημερησίως.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Υπολογίζονται στο 1/3 των αντιστοίχων δικαιωμάτων
παραβολής.
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
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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
4.1. Ε/Γ−Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτελούν δρομολό−
για σε τοπικές γραμμές, 163,41€.
4.2. Ε/Γ−(Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομολόγια τοπικών
πλόων, 26,15€.
4.3. Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαιοφόροι
(σλέπια) και βυθοκόροι, ανεξαρτήτως χωρητικότητας,
198,01€.
4.4. Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για επισκευ−
ές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν φέρουν μόνιμο ή
φορητό εξοπλισμό, όπως και φορτηγίδες μεταφοράς
βυθοκορημάτων ανεξαρτήτως χωρητικότητας, 66,00€.
4.5. Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγήματα με−
ταφοράς χρήσιμων και άχρηστων υλικών ανεξαρτήτως
χωρητικότητας 66,00€.
4.6. Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτήτως προ−
ωστηρίου δυνάμεως, εφάπαξ 33,00€.
4.7. Αλιευτικά συγκροτήματα (γρι−γρι) και ναυπηγήμα−
τα εξομοιούμενα με αυτά 33,00€.
4.8. Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προσώπων και
εφοδίων πλοίων 16,50€.
Για τα παραπάνω πλοία /πλωτά ναυπηγήματα θα κα−
ταβάλλονται 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.
Επίσης τα δικαιώματα ελλιμενισμού καταβάλλονται
έστω και αν τα πλοία/ πλωτά ναυπηγήματα δεν λει−
τουργούν καθ’ όλη την διάρκεια του μήνα.
5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ
(Ν.4256/2014)
Τα υπέρ του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης αντα−
ποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης− ελλιμενισμού, παραβο−
λής και πρυμνοδέτησης των επαγγελματικών και των του−
ριστικών πλοίων αναψυχής επαγγελματικών και ιδιωτικής
χρήσης του Ν. 4256/2014, καθορίζονται όπως παρακάτω:
5.1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ – ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
5.1.1. Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους μέχρι 5
μέτρα, 0,016€ ανά μέτρο, ημερησίως.
5.1.2. Επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη μήκους άνω των
5 μέτρων, 0,0309€ ανά μέτρο, ημερησίως.
5.1.3. Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, ανεξαρτήτως μεγέθους:
0,0616€ ανά μέτρο, ημερησίως.
5.1.4. Ιδιωτικά πλοία αναψυχής του Ν. 4256/2014, ιστιο−
φόρα ή μηχανοκίνητα, ολικού μήκους άνω των 7 μέτρων:
0,161€ ανά μέτρο, ημερησίως.
5.1.5. Μικρά σκάφη του Ν. 4256/2014, ολικού μήκους έως
και 7 μέτρα: 0,015€ ανά μέτρο, ημερησίως.
5.1.6. Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια του Ν.
4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,0616€ ανά μέ−
τρο, ημερησίως.
5.1.7. Επαγγελματικά παραδοσιακά πλοία του Ν.
4256/2014, ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,0616€ ανά μέ−
τρο, ημερησίως.

5.1.8. Ιδιωτικά παραδοσιακά πλοία του Ν. 4256/2014,
ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα, 0,1616€ ανά μέτρο, ημερη−
σίως.
5.2 ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20%.
5.3 ΤΕΛΗ ΠΛΕΥΡΙΣΗΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ)
Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 50%.
Στα τέλη προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και πλεύρισης,
εάν καταβληθούν προκαταβολικά, παρέχεται έκπτωση:
α) 20% εάν προκαταβληθούν για ένα μήνα.
β) 30% εάν προκαταβληθούν για ένα εξάμηνο.
γ) 40% εάν προκαταβληθούν για ένα έτος.
Πλοία για τα οποία έχουν προκαταβληθεί μηνιαία, εξα−
μηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, καταβάλουν
σε περίπτωση πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης στο λιμάνι
που καταβλήθηκαν τα ως άνω δικαιώματα προσόρμισης,
μόνο την διαφορά μεταξύ των δικαιωμάτων προσόρμι−
σης και πρυμνοδέτησης ή πλεύρισης αντίστοιχα.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣ−
ΣΙΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.
6.1. Το υπέρ του Ο.Λ.Α. Α.Ε δικαίωμα παροπλισμού
όλων των πλοίων/ πλωτών ναυπηγημάτων εντός των
θαλασσίων ζωνών των λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε,
καθορίζεται κατά κατηγορία με βάση την ανά μονάδα
ολικής χωρητικότητας αυτών ως ακολούθως:
Επί παντός πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος ευρώ/
GT/15νθήμερο
6.1.1. Μέχρι 10.000 μονάδες ολικής χωρητικότητας ανά
μονάδα 0,147€.
6.1.2. Για τις επί πλέον των 10.000 μονάδων ολικής
χωρητικότητας και μέχρι 50.000 μονάδες, ανά μονάδα
0,118€.
6.1.3. Για τις επί πλέον των 50.000 μονάδων ολικής
χωρητικότητας, ανά μονάδα 0,088€.
6.1.4 Το παραπάνω δικαίωμα υπολογίζεται ανά 15νθή−
μερο αδιαίρετο σε κάθε πλοίο ή πλωτό ναυπήγημα γε−
νικά συμπεριλαμβανομένων και των βαρυνομένων με
συντηρητική κατάσχεση ή απαγόρευση απόπλου.
6.1.5 Για χρονικό διάστημα παροπλισμού μεγαλύτερο
των δύο (2) ετών και μέχρι πέντε (5) έτη καταβάλλεται
το 1/3 αυτών.
7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
7.1. Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθί−
στηκαν ολόκληρα ή εν μέρει και βρίσκονται στο βυθό
της θάλασσας, εντός των ορίων των ζωνών της Ο.Λ.Α.
Α.Ε., ως ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα υπολο−
γιζόμενα για κάθε ημέρα και μονάδα ολικής χωρητικό−
τητας όπως παρακάτω:
Ναυάγια ευρώ/GT/ημέρα
7.1.1. Από της 1ης έως και 90ης ημέρας 0,013€.
7.1.2. Από της 91ης έως και 180ης ημέρας 0,031€.
7.1.3. Από της 181ης έως και της ημέρας ανελκύσεως
0,060€.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ
Άρθρο 1ο
Σε κάθε επιβάτη που επιβιβάζεται σε θαλάσσιο με−
ταφορικό μέσο από λιμένα αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α.
Α.Ε. και έχει προορισμό το εσωτερικό της χώρας ή το
εξωτερικό, επιβάλλεται ειδικό ανταποδοτικό τέλος για
τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση των λιμενικών
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έργων και εγκαταστάσεων, τη χρήση του λιμένα και
άλλους συναφείς σκοπούς, σχετικούς με την βελτίωση
της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών.
Άρθρο 2ο
Το τέλος συνίσταται σε ποσοστιαία προσαύξηση στην
τιμή του εισιτηρίου ή του ναύλου ή σε πάγιο ποσό, ανά−
λογα με το είδος του ταξιδιού κατά κατηγορία πλοίων
κ.λπ. και καθορίζεται όπως πιο κάτω:
1. Για επιβάτες των κάθε φύσης Ε/Γ, Ε/Γ− Ο/Γ και υδρο−
πτερύγων ανεξαρτήτως προορισμού, ποσοστό 5% στην
τιμή του εισιτηρίου.
2. Για επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά τα−
ξίδια (κρουαζιέρες) επιβατηγών τουριστικών πλοίων
(κρουαζιερόπλοιων) με Ελληνική ή ξένη σημαία:
2.1 Πάγιο τέλος 0,15€ για κάθε επιβάτη που συμμετέχει
σε ημερήσια μονοήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι
αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο, πε−
ριλαμβανομένου και του αφετηρίου λιμένα.
2.2 Πάγιο τέλος 0,35€ για κάθε επιβάτη που συμμετέχει
σε πολυήμερη κρουαζιέρα για κάθε λιμάνι αρμοδιότητας
Ο.Λ.Α. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο περιλαμβανομένου
και του αφετηρίου λιμένα.
Πολυήμερη κρουαζιέρα για την εφαρμογή της πα−
ραπάνω περιπτώσεως νοείται η περιήγηση με Ε/Γ−Τ/Ρ
πλοίο που διαρκεί τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24)
ώρες και περιλαμβάνει μία τουλάχιστον διανυκτέρευση
του περιηγητή στο πλοίο.
2.3 Για επιβάτες που διέρχονται (TRANZIT) καταβάλλε−
ται πάγιο τέλος 0,35€ για κάθε επιβάτη σε κάθε λιμάνι
αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε. που προσεγγίζει το πλοίο.
TRANZIT νοείται ο επιβάτης επαγγελματικού επιβα−
τηγού πλοίου που έχει αφετηρία λιμάνι του εξωτερικού,
ο οποίος αποβιβάζεται σε ένα ή περισσότερα λιμάνια
αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε που προσεγγίζει το πλοίο για
περιήγηση της περιοχής και αναχωρεί με το ίδιο πλοίο
μετά από ολιγόωρη παραμονή που συνολικά δεν δύναται
να υπερβεί το 24ωρο.
Άρθρο 3ο
Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:
α) Τα νήπια μέχρι ενός έτους
β) Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά τα−
ξίδια που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών,
την Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις
για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟ−
ΚΥΜΑΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Άρθρο 1ο
Στα οχήματα πάσης φύσης, που επιβιβάζονται σε
πλοία σε λιμένες αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α. Α.Ε., δια της
ιδίας αυτών δυνάμεως, επιβάλλεται ειδικό τέλος διέ−
λευσης δια των προκυμαιών το οποίο συνίσταται σε
ποσοστό επί της τιμής του ναύλου όπως παρακάτω:
1. Οχήματα με προορισμό οιονδήποτε λιμένα 5% στην
τιμή του εισιτηρίου.
2. Οχήματα του Δημοσίου με προορισμό οιονδήποτε
λιμένα 1% στην τιμή του εισιτηρίου.
Το πιο πάνω τέλος θα αναλώνεται αποκλειστικά για
την εκτέλεση, συντήρηση και βελτίωση λιμενικών έργων.
−Το ειδικό τέλος εκ ποσοστού 5% επί του ναύλου
επιβατών και οχημάτων υπολογίζεται στην τιμή του
αρχικού ναύλου, μη αφαιρουμένων των εκπτώσεων που
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τυχόν διενεργούν οι ναυτιλιακές εταιρείες που δρομο−
λογούν πλοία στα λιμάνια αρμοδιότητας του Ο.Λ.Α. Α.Ε.
−Για τις περιπτώσεις των κεφαλαίων (Β) και (Γ) του
παρόντος τιμολογίου όσο αφορά τις διαδικασίες βεβαί−
ωσης και είσπραξης, ισχύουν οι διατάξεις που προβλέ−
πονται από το Ν.Δ.158/69 (ΦΕΚ 23 Α΄), τον Ν. 2399/96(ΦΕΚ
90 Α΄) και τον Ν.2575/98 (ΦΕΚ 23 Α΄).
−Για κατηγορίες που δεν αναφέρονται στο παρόν τιμο−
λόγιο όσον αφορά το τιμολόγιο δικαιωμάτων επί πλοίων/
πλωτών ναυπηγημάτων ισχύουν οι αρ. 3422.27/29/96/30−
4−1996 (ΦΕΚ 326Β/96) κοινή υπουργική απόφαση και αρ.
8122.1/03/04/3−2−04 (ΦΕΚ 310Β/04) κοινή υπουργική από−
φαση ενώ για το τιμολόγιο δικαιωμάτων επί του ναύλου
επιβατών και οχημάτων ισχύουν οι διατάξεις των Νόμων
2399/1996 (ΦΕΚ 90Α/1996) και 2575/1998 (ΦΕΚ 23Α/1998),
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα και η αρ.
3422.27Η/07/03 κοινή υπουργική απόφαση αντίστοιχα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ –
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Άρθρο 1ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ:
Για κάθε εμπόρευμα που φορτοεκφορτώνεται σε/από
πλοία στην περιοχή λιμένων αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α.
Α.Ε., καταβάλλονται υπέρ της Ο.Λ.Α. Α.Ε. τα παρακάτω
δικαιώματα, αναλόγως του είδους του φορτίου:
α) δημητριακά 0,19 ευρώ/τόνο.
β) αμμοχάλικα 0,03 ευρώ/τόνο.
γ) εμπορευματοκιβώτια (κενά ή γεμάτα) 0,91 ευρώ/
τεμάχιο.
δ) λοιπά προϊόντα 0,09 ευρώ/τόνο.
Άρθρο 2ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΥΔΑΤΟΣ:
Για παροχή ύδατος εκ μέρους της Ο.Λ.Α. Α.Ε. σε κάθε
ενδιαφερόμενο στην περιοχή λιμένων αρμοδιότητας
της Ο.Λ.Α. Α.Ε.
α) πάγιο τέλος παροχής ύδατος σε μόνιμες εγκατα−
στάσεις 5,15 ευρώ/μήνα.
β) για παροχή ύδατος από εγκαταστάσεις λιμένων
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε., 2,57 ευρώ/κυβικό μέτρο.
Άρθρο 3ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ:
α) για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε ελλιμενιζόμενα
κότερα 0,51 € ανά KW.
β) για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε σωματεία
λιμενεργατών 25% επιπλέον του τιμολογίου της ΔΕΗ
ανά KW.
γ) για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε επαγγελματικά
πάσης φύσης (λέμβοι, μηχανότρατες, πλοία κ.λπ.) 40%
επιπλέον τιμολογίου της ΔΕΗ ανά KW.
Άρθρο 4ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.
α) άδεια εισόδου ιδιωτικής χρήσης επιβατικού οχή−
ματος, 10,29 €.
β) άδεια στάθμευσης φορτηγού οχήματος 3,09 €/μέ−
τρο/μήνα.
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γ)τέλη στάθμευσης φορτηγών οχημάτων για εκτελω−
νισμό φορτίου 5,15 €/πράξη.

Άρθρο 8ο
ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Άρθρο 5ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Προμήθεια προϊόντων εκσκαφής λιμενολεκάνης (αμ−
μοχάλικα) 1,54 ευρώ/κ.μ.
2. Η Απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από την δη−
μοσίευσή της.

α) από μηχανήματα φορτοεκφορτώσεων 4,54 ευρώ/
μηχάνημα/μήνα.
β) από χρήση κλειστής αποθήκης τυποποιημένου φορ−
τίου 0,10 ευρώ/τ.μ./μέρα.
γ) από εναπόθεση σκαφών στην χερσαία ζώνη λιμένων
αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.:
γ.1. έως δέκα ημέρες:
γ.1.1. μέχρι 5μ. μήκος 5,14 ευρώ.
γ.1.2. μέχρι 10μ. μήκος 15,44 ευρώ.
γ.1.3 μέχρι 15μ. μήκος 30,87 ευρώ.
γ.1.4 μέχρι 20μ. μήκος 61,74 ευρώ.
γ.1.5 από 20μ. και άνω 205,80 ευρώ.
γ.1.6. για ιπτάμενα δελφίνια 205,80 ευρώ.
γ.1.7 βάσεων στήριξης 0,11 ευρώ/τ.μ.
γ.2 πέραν του δεκαημέρου
γ.2.1. μέχρι 5μ. μήκος 1,03 ευρώ/ημέρα.
γ.2.2. μέχρι 10μ. μήκος 2,06 ευρώ/ημέρα.
γ.2.3 μέχρι 15μ. μήκος 4,12 ευρώ/ημέρα.
γ.2.4 μέχρι 20μ. μήκος 8,24 ευρώ/ημέρα.
γ.2.5 από 20μ. και άνω 20,58 ευρώ/ημέρα.
γ.2.6. για ιπτάμενα δελφίνια 41,16 ευρώ/ημέρα.
δ) από εναπόθεση εμπορευματοκιβωτίων στην χερ−
σαία ζώνη λιμένων αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε. 0,50 ευ−
ρώ/τ.μ./μήνα.
ε) από χρήση χώρου έκτασης 2.100 τ.μ. χερσαίας ζώ−
νης λιμένα Αλεξανδρούπολης, από ιχθυοπαραγωγούς
μέσης μηχανοκίνητης αλιείας, 771,75 ευρώ /100 τ.μ./έτος.
Άρθρο 6ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΓΕΡΑΝΟΥ.
α. για ανέλκυση σκαφών:
α.1 ολικού μήκους μέχρι 5μ., 5,14 ευρώ/ανέλκυση.
α.2 ολικού μήκους μέχρι 10μ., 10,29 ευρώ/ανέλκυση.
α.3 ολικού μήκους μέχρι 15μ., 15,43 ευρώ/ανέλκυση.
α.4 ολικού μήκους μέχρι 20μ., 20,58 ευρώ/ανέλκυση.
α.5 ολικού μήκους άνω των 20μ., 30,87 ευρώ/ανέλκυση.
α.6 ιπτάμενα δελφίνια 51,45 ευρώ/ανέλκυση.
β. για καθέλκυση σκαφών:
β.1 ολικού μήκους μέχρι 5μ., 5,14 ευρώ /καθέλκυση.
β.2 ολικού μήκους μέχρι 10μ., 10,29 ευρώ /καθέλκυση.
β.3 ολικού μήκους μέχρι 15μ., 15,43 ευρώ /καθέλκυση.
β.4 ολικού μήκους μέχρι 20μ., 20,58 ευρώ /καθέλκυση.
β.5 ολικού μήκους άνω των 20μ., 30,87 ευρώ /καθέλ−
κυση.
β.6 ιπτάμενα δελφίνια 51,45 ευρώ/καθέλκυση.
Άρθρο 7ο
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΖΥΓΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ:
α) φορτηγά οχήματα μικτού βάρους έως 10 τόνους,
3,09 ευρώ/ζύγιση.
β) φορτηγά οχήματα μικτού βάρους άνω των 10 τόνων,
5,15 ευρώ/ζύγιση.
γ) κενά φορτηγά οχήματα, μικτού βάρους έως 10 τό−
νους, 3,09 ευρώ/ζύγιση.
δ) κενά φορτηγά οχήματα, μικτού βάρους άνω των 10
τόνων, 5,15 ευρώ/ζύγιση.

Πειραιάς, 6 Οκτωβρίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

F
Αριθ. 8221.Τ76/29/14
(3)
Ορισμός Αποφαινομένων Οργάνων για το έργο: «Δια−
μόρφωση πεζοδρομίου Ανατολικής παραλιακής οδού
Παλαιοχώρας.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
α. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α΄ 145), άρθρο δέκατο όγδοο,
«Αρμοδιότητες Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής».
β. Το Ν.3044/2002 (ΦΕΚ Α΄ 197) (Άρθρο 14 παρ. 1 περί−
πτωση δ) όπως αντικαταστάθηκε από το Ν. 3153/2003
(Άρθρο 44 παρ. 1) «Θέματα Λιμενικής Πολιτικής».
γ. Το Ν.4150/2013 (ΦΕΚ Α΄ 102) «Ανασυγκρότηση του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις».
δ. Το Π.Δ.175/2002 (ΦΕΚ Α΄ 158) (άρθρο 5, παρ. 2) «Αρ−
μοδιότητες Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών».
ε. Το Π.Δ.85/2012 (ΦΕΚ Α΄ 141) (άρθρο 5), «Ίδρυση και
μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση
υπηρεσιών».
στ. Το Π.Δ.94/2012 (ΦΕΚ Α΄ 149) (άρθρο 1), «Τροποποί−
ηση π.δ. 85/2012 ‘’Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων,
μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών’’».
ζ. Την αρ. πρ. 5221.1/14/2012/16−11−2012 (ΦΕΚ Β΄ 3050)
Απόφαση μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής
«Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής, στους Προϊσταμένους Διευθύν−
σεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων
και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Αιγαίου.
η. Την υπ’ αρ. πρ. 5111.01/54/2013/21−05−2013 (ΦΕΚ 224
τ.Υ.Ο.Δ.Δ.) Απόφαση περί Διορισμού του Χριστόπου−
λου Αθανάσιου του Γεωργίου στη θέση του Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
θ. Το αρ. πρ. 2731/31−07−2014 έγγραφο Λιμενικού Τα−
μείου Ν. Χανίων με συνημμένη την υπ’ αριθμ. 226/2014/
29−07−2014 Απόφαση της Λιμενικής Επιτροπής του και
τον προϋπολογισμό του έργου.
ι. Το αρ. πρ. 111533/08−09−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων.
ια. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται
επιπλέον δαπάνη, αποφασίζει:
1. Ορίζουμε για την εκτέλεση του έργου: «Διαμόρ−
φωση πεζοδρομίου Ανατολικής παραλιακής οδού Πα−
λαιοχώρας», προϋπολογισμού 123.000,00 ευρώ με ΦΠΑ,
ως Προϊσταμένη Αρχή τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με Διευθύνουσα
Υπηρεσία την Τεχνική Υπηρεσία του Λιμενικού Ταμείου
Νομού Χανίων.
2. Για την εκτέλεση του έργου απαιτούνται όλες οι
προβλεπόμενες άδειες και εγκρίσεις, σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 25 Σεπτεμβρίου 2014
Με εντολή Υπουργού
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων,
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

øîñì õðì÷ì÷ úùððò øì÷ êúìñêöîç÷ øì÷ ïùèêöòì÷ê÷
Σε έντυπη μορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 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 μορφή DVD/CD:

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄

150 €

40 €

15 €

Α.Α.Π.

110 €

30 €

-

Β΄

300 €

80 €

30 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Γ΄

50 €

−

−

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

−

−

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

−

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

Δ΄

110 €

30 €

• 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.

êøì÷îê÷ ÷ùòöôñê÷ ú.ê.ï.
Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Τεύχος

Έντυπη μορφή

Α΄

225 €

Δ΄

160 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

2.250 €

Β΄

320 €

Α.Α.Π.

160 €

Δ.Δ.Σ.

225 €

Γ΄

65 €

Ε.Β.Ι.

65 €

Α.Σ.Ε.Π.

70 €

Υ.Ο.Δ.Δ.

65 €

Α.Ε.Δ.

10 €

Ο.Π.Κ.

−

• 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.
• 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 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής.
• Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.
• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)
Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02027471410140012*
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