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αχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων
Φορτίου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.
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΄Εγκριση τιμολογίων λιμενικών τελών Οργανισμού
Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ Α.Ε.). ................................. 2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 36694/ΔΕΚΟ 630
(1)
΄Εγκριση Τελών και Τιμολογίων Παραλαβής και Διαχεί−
ρισης Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου
του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ –
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ –
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7, 10 και 11 του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες
Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (314/Α΄).
β) Του άρθρου 21 του Ν. 2932/2001 περί μετατροπής λι−
μενικών ταμείων σε ανώνυμες εταιρείες (ΦΕΚ 145/Α΄).
γ) Του άρθρου 20 του Ν. 3622/2007, «Ενίσχυση της
ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λι−
μένων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 281/Α΄).
δ) Των άρθρων 2, 3 και 4 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση
της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτο−
διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύ−
γεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α΄).
ε) Του άρθρου 12 του Π.Δ. 178/2000 «Οργανισμός του
Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 165/Α΄).
στ) Των άρθρων 16, 41, 59 και 90 της Νομοθεσίας
για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως
κωδικοποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α΄).

ζ) Του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και
ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ
221/Α΄).
η) Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω−
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/148) και του
άρθρου 1 της αριθ. Υ351/8.7.2011 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Ανα−
πληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας Χαράλαμπου Παμπούκη» (ΦΕΚ Β/1603).
2. Την αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. «Μέτρα και όροι για τις
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που
παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμ−
μόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 2007/71/EK οδηγίας.
Αντικατάσταση της αριθ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712/Β΄) κοινής
υπουργικής απόφασης Μέτρα και όροι για τις λιμενικές
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται
στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» (ΦΕΚ 412/Β΄).
3. Το αριθ. 8136.2.2/01/11/10.2.2011 έγγραφο του Γενικού
Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουρ−
γείου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με το
οποίο εγκρίνονται τα προτεινόμενα από τον Οργανισμό
Λιμένος Ραφήνας τέλη και τιμολόγια παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορ−
τίου τους.
4. Το αριθ. 275/21.3.2011 έγγραφο της Διεύθυνσης Δη−
μοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς την Ειδική
Γραμματεία Δ.Ε.Κ.Ο. που αφορά σε αξιολόγηση της
υπηρεσίας καθώς και σε σχέδιο Κ.Υ.Α. για το εν λόγω
θέμα.
5. Το από 26.4.2011 εισηγητικό σημείωμα του Ειδικού
Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών
προς την Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρή−
σεων και Οργανισμών για το εν λόγω θέμα.
6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−
πολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Εγκρίνουμε τα τέλη και τα τιμολόγια παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου
του Οργανισμού Λιμένα Ραφήνας Α.Ε., όπως αυτή εξει−
δικεύεται σε κάθε επιμέρους τομέα παροχής λιμενικών
υπηρεσιών, ως ακολούθως:
«Α. ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Α.1. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ
Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, καταβάλ−
λουν προκαταβαλλόμενα τέλη, τα οποία: α) εάν παρα−
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δώσουν απόβλητα, επιστρέφονται αφού παρακρατηθούν
τα ακόλουθα ποσοστά: ποσοστό, 15% του τέλους, θα
παρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου
να καλυφθούν τα διοικητικά κόστη που επιβαρύνονται, οι
υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής της Αναθέτουσας Αρχής
και του αναδόχου, από την συγκεκριμένη διαδικασία.
Επίσης ένα επιπλέον ποσοστό, 5% του τέλους, θα πα−
ρακρατείται από την Αναθέτουσα Αρχή για να διατεθεί
αποκλειστικά για την ανάπτυξη − λειτουργία και συντή−
ρηση εφαρμογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλή−
των των πλοίων, σύμφωνα με την Α.Π. 8136.16/01/28−07−
2009 εγκύκλιο ΥΕΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠ/ΔΛΠΓ΄. Η επιστροφή του
υπολοίπου από τα προκαταβαλλόμενα τέλη θα γίνεται,
αφού προσκομισθούν από τον εκπρόσωπο του πλοίου,
τα παραστατικά παράδοσης των καταλοίπων και εξό−
φλησης των υπηρεσιών αυτών, β) εφόσον δεν παραδώ−
σουν απόβλητα, παρακρατείται ολόκληρο το ποσό των
προκαταβαλλόμενων τελών από τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..
Τα τέλη αυτά θα καταβάλλονται απευθείας στον
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. / Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.
Το πλοίο, όσο βρίσκεται στις λιμενικές εγκαταστάσεις
του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., υποχρεούται να παραδώσει σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, τα απόβλητά του για διαχεί−
ριση στον Ανάδοχο. Με την παράδοση θα τιμολογηθεί
από το μέλος του Αναδόχου ΑΑΝΕ για τις υπηρεσίες
που θα του προσφέρει, βάσει του εκάστοτε ισχύοντος
εγκεκριμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (δηλαδή
ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων)
και η αντίστοιχη είσπραξη θα γίνει απευθείας από τον
Ανάδοχο. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το μέλος του
Αναδόχου ΑΑΝΕ θα καταβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα σχετικά δικαιώματα που της αναλογούν. Η εκκαθά−
ριση αυτή θα γίνεται στο τέλος κάθε μήνα. Επίσης, το
μέλος του Αναδόχου ΑΑΝΕ θα ενημερώνει εγγράφως,
εντός 24 ωρών, το γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλή−
των για κάθε πλοίο που χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες
του. Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, εφόσον
παραδώσουν απόβλητα, πληρώνουν για τη χρήση των
ευκολιών υποδοχής, ανάλογα με τις παραδιδόμενες πο−
σότητες καταλοίπων και τις αντίστοιχες τιμές μονάδος,
του τιμολογίου της Αναθέτουσας Αρχής.
Α. 2. ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ
Τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες, καταβάλλουν
ανταποδοτικά τέλη για την χρήση των ευκολιών υπο−
δοχής, για συγκεκριμένες κατά περίπτωση ποσότητες
αποβλήτων και ανάλογη συχνότητα χρήσης των ευκο−
λιών. Τα τέλη αυτά θα καταβάλλονται απευθείας στον
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. / Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.
Από τα τέλη αυτά ο Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. παρακρατεί, σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα, τα σχετικά δικαιώματα που του
αναλογούν για την κάλυψη των διαχειριστικών και λοι−
πών λειτουργικών αναγκών και το υπόλοιπο θα απο−
δίδεται στο μέλος του Αναδόχου ΑΑΝΕ. Η εκκαθάριση
αυτή θα γίνεται στο τέλος του επόμενου μήνα. Πέραν
των ποσοτήτων αυτών και της συχνότητας χρήσης
(ανταποδοτικά τέλη), τα πλοία αυτά για κάθε επιπλέον
παράδοση χρεώνονται ανάλογα με τις παραδιδόμενες
ποσότητες καταλοίπων και τις αντίστοιχες τιμές μονά−
δος, του τιμολογίου του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Οι επιπλέον αυτές
παραδόσεις τιμολογούνται και εισπράττονται απευθείας
από το μέλος του Αναδόχου ΑΑΝΕ.

ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΤΕΛΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ & ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ
Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστά−
σεις του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. θα καταβάλλει τέλος διαχείρισης
στερεών αποβλήτων & απορριμμάτων. Το τέλος αυτό
υπολογίζεται τους Κ.Ο.Χ. για τα φορτηγά πλοία, τα
δεξαμενόπλοια και τα επισκευαζόμενα και τον αριθμό
πληρωμάτων & επιβατών για τα επιβατηγά και τα κρου−
αζιερόπλοια, ως εξής:
α) ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ, ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ & ΕΠΙΣΚΕΥ−
ΑΖΟΜΕΝΑ
Το τέλος αυτό υπολογίζεται με τον τύπο:
Τ = σΤ x σΜ
όπου:
Τ = Τέλος
σΤ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης στερεών απο−
βλήτων = 100 για φορτηγά & δεξαμενόπλοια και
= 150 για επισκευαζόμενα πλοία
σΜ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου
(Κ.Ο.Χ)
Ο συντελεστής σΜ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

σΜ

Κ.Ο.Χ = 0 − 1.000

1

Κ.Ο.Χ = 1.001 − 5.000

2

Κ.Ο.Χ = 5.001 − 10.000

3

Κ.Ο.Χ = 10.001 − 25.000

5

Κ.Ο.Χ = 25.001 − 50.000

8

Κ.Ο.Χ = > 50.000

10

Επομένως: Tέλος = 100 x σΜ & 150 x σΜ
Επομένως το τέλος διαμορφώνεται, ανάλογα με το
μέγεθος και το είδος του πλοίου ως κάτωθι:
α1. ΦΟΡΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ & ΔΕΞΑΜΕΝΟΠΛΟΙΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

ΓΙΝΟ− ΤΕΛΟΣ
ΜΕΝΟ
€

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ

100x1

100

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ

100x2

200

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ

100x3

300

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ

100x5

500

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ

100x8

800

Πλοία μεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ

100x10

1000

α2. ΠΛΟΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΜΕΝΑ
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

ΓΙΝΟ− ΤΕΛΟΣ
ΜΕΝΟ
€

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ

150x1

150

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ

150x2

300

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ

150x3

450

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ

150x5

750

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ

150x8

1200

Πλοία μεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ

150x10

1500
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β)

ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ &
ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΠΛΟΙΟΥ

ΤΕΛΟΣ
€

Πλήθος έως και 250 άτομα

250

Πλήθος από 251 έως και 500 άτομα

500

Πλήθος από 501 έως και 1000 άτομα

800

Πλήθος από 1001 έως και 2000 άτομα

1.500

Πλήθος από 2001 έως και 3000 άτομα

2.000

Πλήθος από 3001 και άνω

3.000

Α. 3. ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Για τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομο−
λόγια ή έχουν συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς στα
λιμάνια της Ραφήνας και της Αγίας Μαρίνας, εφαρμόζε−
ται πάγιο ανταποδοτικό τέλος, ανά κατηγορία και είδος
πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των ευκολιών
υποδοχής. Τα κατωτέρω αναφερόμενα ανταποδοτικά
τέλη εφαρμόζονται ξεχωριστά για κάθε ένα πλοίο και
όχι για ομάδες πλοίων.
1. Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΑΣ
ΜΑΡΙΝΑΣ:
Εννέα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά (9,97€) / ημέρα
/ πλοίο.
2. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΕΧΡΙ
12 ΕΠΙΒΑΤΕΣ:
Τα σκάφη αυτά εξαιρούνται από την καταβολή τέλους
και καταβάλουν τίμημα παράδοσης αποβλήτων κάθε
φορά που παραδίδουν στην ευκολία υποδοχής, το δε
ποσό χρέωσής τους είναι τρία Ευρώ και τριάντα τρία
λεπτά (3,33€) ανά παράδοση ανεξαρτήτου ποσότητας
αποβλήτων.
3. ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΩ
ΤΩΝ 12 ΕΠΙΒΑΤΩΝ:
Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (24,90€)
/άφιξη ανεξαρτήτου ποσότητας αποβλήτων.
4. ΜΕΓΑΛΑ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ (ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΕΣ):
Είκοσι Τέσσερα Ευρώ και ενενήντα λεπτά (24,90€) ανά
παράδοση ανεξαρτήτου ποσότητας.
5. ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ:
Οκτώ Ευρώ και τριάντα ένα λεπτά (8,31€) ανά παρά−
δοση ανεξαρτήτου ποσότητας.
Τα ανωτέρω πλοία που αναφέρονται στις παρα−
γράφους 1,2,3,4, και 5 θα εξυπηρετούνται με κάδους
απορριμμάτων διαφόρων τύπων / χωρητικότητας που
θα έχουν τοποθετηθεί σε κατάλληλα σημεία που θα
υποδειχθούν από τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κατά τρόπον ώστε
τα πλοία αυτά να τοποθετούν εκεί τα οικιακού τύπου
απορρίμματα τους. Σε περίπτωση κατά την οποία τα
πλοία αυτά χρειασθούν πρόσθετες υπηρεσίες, όπως
π.χ. παράδοση λειτουργικών αποβλήτων, οι υπηρεσίες
αυτές θα χρεώνονται πρόσθετα όπως περιγράφεται
παρακάτω (Β1,2 & 3).
6. Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΑ ΚΥΡΙΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:
Σαράντα τρία Ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (43,71€)
/ ημέρα. Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι δύο
(2) κυβικά μέτρα οικιακού τύπου απορριμμάτων, εντός
εργασίμων ημερών και ωρών. Σε περίπτωση υπέρβασης
της ποσότητας παράδοσης ή η παράδοση γίνει πέραν
των εργασίμων ωρών ή ημερών, η χρέωση θα επιβαρύ−
νεται ως κατωτέρω (Β 1, 2 και 3).
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7. Ε/Γ – Ο/Γ ΠΛΟΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΓΡΑΜΜΗΣ:
Τριάντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
(34,97€) / ημέρα. Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση
μέχρι δύο (2) κυβικά μέτρα οικιακού τύπου απορριμμά−
των, εντός εργασίμων ημερών και ωρών. Σε περίπτωση
υπέρβασης της ποσότητας παράδοσης ή παράδοση
γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών, η χρέωση
θα επιβαρύνεται ως κατωτέρω (Β1, 2 και 3).
8. Ε/Γ ΤΑΧΥΠΛΟΑ:
8α. Δεκαέξι Ευρώ και πενήντα λεπτά (16,50€) / ημέρα.
Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέχρι ένα (1) κυβικό
μέτρο, μη συμπιεσμένων απορριμμάτων ανά ημέρα για
ταχύπλοα που δεν διαθέτουν εστιατόριο.
8β. Τριάντα τέσσερα Ευρώ και ενενήντα επτά λεπτά
(34,97€) / ημέρα. Το τέλος αυτό καλύπτει παράδοση μέ−
χρι δύο (2) κυβικά μέτρα, μη συμπιεσμένων απορριμμά−
των ανά ημέρα για ταχύπλοα που διαθέτουν εστιατόριο.
Σε περίπτωση υπέρβασης της ποσότητας παράδοσης ή
παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ημερών ή ωρών,
η χρέωση θα επιβαρύνεται ως κατωτέρω (Β1, 2 και 3).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Οι κατωτέρω αναφερόμενες παρατηρήσεις επί των
τελών αφορούν όλα τα προαναφερόμενα τέλη.
α) Τα ημερήσια προαναφερόμενα ανταποδοτικά τέλη,
υπολογίζονται επί όλων των ημερολογιακών ημερών
του μήνα (30 ημέρες), κατά την χρονική περίοδο που
εκτελούν πλόες. (Η παραμονή ολίγων ωρών της ημέρας
χρεώνεται ως ακέραια ημέρα). Κατά τις χρονικές περιό−
δους που δεν εκτελούν πλόες δεν καταβάλουν τέλη.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο εντεταγμένο
στο σύστημα ανταποδοτικού τέλους, αποσυρθεί για οποι−
οδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή
προτίθεται να παραδώσει τα απόβλητά του, χωρίς να έχει
καταβάλλει το σύνολο των τελών που του αναλογούν για
την συγκεκριμένη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην
κατηγορία του, θα χρεώνεται με το σύνολο των τελών της
χρονικής περιόδου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του.
γ) Τα containers που θα εγκατασταθούν στις προβλή−
τες, όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες παρα−
γράφους, αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου. Επίσης
ο Ανάδοχος θα πρέπει να διασφαλίζει ότι τα containers
που τοποθετεί στις προβλήτες για την συλλογή των
απορριμμάτων, δεν προκαλούν οποιαδήποτε μορφή
ρύπανσης στον χερσαίο ή θαλάσσιο χώρο όπως π.χ.
οσμές, διαρροές, υγρών ή στερεών.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τα ανωτέρω συστήματα χρεώσεων θα δίνεται η
δυνατότητα εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9
της οδηγίας 59/2000/ΕΚ, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρά−
γραφος 1 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412/Β/06.03.2009).
Α. 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ
ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ
ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ.
Είκοσι τέσσερα Ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά
(24,49€) / μ3
2. ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Οι ανωτέρω τιμές προσαυξάνονται κατά 40% για πα−
ραλαβές εκτός εργασίμων ωρών. Ωράριο λειτουργίας
06:00 – 14:00.
3. ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ
Οι ανωτέρω τιμές προσαυξάνονται κατά 60% για πα−
ραλαβές σε Σάββατα, Κυριακές και αργίες.

25688

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Α. 5. ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
Για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα απόβλητα που
αποτελούν κατάλοιπα φορτίου και δεν περιλαμβάνο−
νται στις κατηγορίες αποβλήτων που προαναφέρθηκαν,
όπως αυτά κατατάσσονται σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, καθώς και για κάθε είδους επικίνδυνων
αποβλήτων που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, όσον
αφορά την παραλαβή τους, όσο και για την επεξεργασία
και την τελική διάθεσή τους, η χρέωση των υπηρεσιών
παραλαβής και διάθεσης των αποβλήτων αυτών, θα
γίνεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του Αναδόχου, του
χρήστη και του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Η χρέωση των υπηρεσιών αυ−
τών θα εξαρτάται από το είδος, την επικινδυνότητα και
τον τρόπο επεξεργασίας και διάθεσης των αποβλήτων
αυτών. Όλα τα παραστατικά διακίνησης επικίνδυνων
αποβλήτων θα τηρούνται στο Γραφείο Ευκολιών Υπο−
δοχής Αποβλήτων.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τα ανωτέρω συστήματα χρέωσης δίνεται η δυ−
νατότητα εξαιρέσεων που προβλέπονται από το Σχέδιο
και το άρθρο 9 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. σύμφωνα με την
προβλεπόμενη διαδικασία.
Για ότι δεν προβλέπεται από τα τιμολόγια στην πα−
ρούσα σύμβαση θα γίνεται προσυνεννόηση μεταξύ όλων
των εμπλεκόμενων μερών.
Για παραλαβή στερεών καταλοίπων:
1. Ημερήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα για την ενοικίαση
container:
24,20 €
CONTAINER 12 m3
CONTAINER 20 m3
36,30 €
CONTAINER 35 m3
42,35 €
2. Ημερήσιο κατ’ αποκοπή τίμημα για την ενοικίαση
φορτηγίδας 181,50 €.
3. Επικίνδυνα στερεά κατάλοιπα:
Τιμή κατόπιν συμφωνίας χρήστη, του Αναδόχου και
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. κατά περίπτωση και ύστερα από ανάλυση–
αναγνώριση η οποία θα γνωστοποιείται στον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
των προς παραλαβή επικινδύνων καταλοίπων.
Σε όλες τις προαναφερόμενες τιμές των τελών και
τιμολογίων συμπεριλαμβάνονται όλες οι εργασίες που
προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, στη Λιμενική
περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Νέες υπηρεσίες
που μπορεί να προκύψουν είναι αντικείμενο τιμολογίου
του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.. Για κάθε νέα υπηρεσία του αναδόχου θα
γίνεται διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς και
εισήγηση από την αρμόδια Υπηρεσία στο Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
για την οριστικοποίηση του τιμολογίου. Τα εκδιδόμενα
τιμολόγια που αφορούν τα λιμάνια Αγίας Μαρίνας και
Ραφήνας θα είναι μίας και μοναδικής σειράς, προκειμέ−
νου να μπορεί να γίνεται έλεγχος απόδοσής των στον
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.. Αντίγραφα των εκδιδομένων βεβαιώσεων
παραλαβής, θα καταθέτονται στο τέλος κάθε μήνα, στην
αρμόδια υπηρεσία του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και θα περιλαμβάνουν
αναλυτικά τα στοιχεία του πελάτη, του είδους και της
ποσότητας παραλαβής.
Β. ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Β.1. ΤΕΛΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ−
ΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ
1. Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, καταβάλ−
λουν προκαταβαλλόμενα τέλη, τα οποία.

α) εάν παραδώσουν απόβλητα, επιστρέφονται αφού
παρακρατηθούν τα ακόλουθα ποσοστά:
• ποσοστό, 15% του τέλους, θα παρακρατείται από
τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., προκειμένου να καλυφθούν τα διοικη−
τικά κόστη που επιβαρύνονται, οι υπηρεσίες ευκολιών
υποδοχής του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. και του αναδόχου, από την
συγκεκριμένη διαδικασία.
• επίσης ένα επιπλέον ποσοστό, 5% του τέλους, θα
παρακρατείται από τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. για να διατεθεί απο−
κλειστικά για την ανάπτυξη − λειτουργία και συντήρηση
εφαρμογής παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των
πλοίων, σύμφωνα με την Α.Π. 8136.16/01/28−7−2009 εγκύ−
κλιο ΥΕΝΑΝΠ / ΓΓΛΛΠ / ΔΛΠΓ΄.
Η επιστροφή του υπολοίπου από τα προκαταβαλλό−
μενα τέλη θα γίνεται, αφού προσκομισθούν από τον εκ−
πρόσωπο του πλοίου, τα παραστατικά παράδοσης των
καταλοίπων και εξόφλησης των υπηρεσιών αυτών.
β) Εφόσον δεν παραδώσουν απόβλητα, παρακρατείται
ολόκληρο το ποσό των προκαταβαλλόμενων τελών από
τον Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Τα τέλη αυτά θα καταβάλλονται απευθείας στον Ο.Λ.Ρ.
Α.Ε. / Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.
Το πλοίο, όσο βρίσκεται στις λιμενικές εγκαταστάσεις
του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., υποχρεούται να παραδώσει σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις, τα απόβλητά του για διαχείριση
στο μέλος του Αναδόχου HEC. Με την παράδοση θα τι−
μολογηθεί από το μέλος του Αναδόχου HEC για τις υπη−
ρεσίες που θα προσφέρει βάσει του εκάστοτε ισχύοντος
εγκεκριμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών (δηλαδή
ανάλογα με το είδος και την ποσότητα των αποβλήτων)
και η αντίστοιχη είσπραξη θα γίνει απευθείας από τον
Ανάδοχο. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, το μέλος του
Αναδόχου HEC θα καταβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή
τα σχετικά δικαιώματα που της αναλογούν. Επίσης, το
μέλος του Αναδόχου HEC θα ενημερώνει εγγράφως,
εντός 24 ωρών, το γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλή−
των για κάθε πλοίο που χρησιμοποίησε τις υπηρεσίες
τους. Τα πλοία που εκτελούν έκτακτους πλόες, εφόσον
παραδώσουν απόβλητα, πληρώνουν για τη χρήση των
ευκολιών υποδοχής, ανάλογα με τις παραδιδόμενες πο−
σότητες καταλοίπων και τις αντίστοιχες τιμές μονάδος,
του τιμολογίου του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε..
2. Τα πλοία που εκτελούν τακτικούς πλόες, καταβάλ−
λουν ανταποδοτικά τέλη για την χρήση των ευκολιών
υποδοχής, για συγκεκριμένες κατά περίπτωση ποσό−
τητες αποβλήτων και ανάλογη συχνότητα χρήσης των
ευκολιών.
Τα τέλη αυτά θα καταβάλλονται απευθείας στον Ο.Λ.Ρ.
Α.Ε. / Γραφείο ευκολιών υποδοχής αποβλήτων.
Στο τέλος του επόμενου μηνός, θα γίνεται εκκαθά−
ριση και θα αποδίδεται στο μέλος του Αναδόχου HEC
το αναλογούν βάσει της οικονομικής προσφοράς του
ποσοστό, ήτοι 85% επί των ανταποδοτικών τελών. Πέ−
ραν των ποσοτήτων αυτών και της συχνότητας χρήσης
(ανταποδοτικά τέλη), τα πλοία αυτά για κάθε επιπλέον
παράδοση χρεώνονται ανάλογα με τις παραδιδόμενες
ποσότητες καταλοίπων και τις αντίστοιχες τιμές μονά−
δος, του τιμολογίου του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Οι επιπλέον αυτές
παραδόσεις τιμολογούνται και εισπράττονται απευθείας
από τον ανάδοχο.
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Β. 2. ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
1. ΤΕΛΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕ−
ΛΟΥΝ ΕΚΤΑΚΤΟΥΣ ΠΛΟΕΣ
Κάθε πλοίο που καταπλέει στις λιμενικές εγκαταστά−
σεις του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. (Φορτηγά, δεξαμενόπλοια, επιβατη−
γά, κρουαζιερόπλοια, επισκευαζόμενα) θα καταβάλλει
τέλος διαχείρισης υγρών αποβλήτων ανά άφιξη. Το
τέλος αυτό υπολογίζεται με τον τύπο:
Τ = σΤ x σΜ
όπου:
Τ = Τέλος
σΤ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών απο−
βλήτων = 200
σΜ = συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου
(Κ.Ο.Χ)
Ο συντελεστής σΜ δίνεται από τον κάτωθι πίνακα:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

σΜ

Κ.Ο.Χ = 0 − 1.000

1

Κ.Ο.Χ = 1.001 − 5.000

2

Κ.Ο.Χ = 5.001 − 10.000

3

Κ.Ο.Χ = 10.001 − 25.000

5

Κ.Ο.Χ = 25.001 − 50.000

8

Κ.Ο.Χ = > 50.000

10

Tέλος = 200 x σΜ
Το τέλος διαμορφώνεται, ανάλογα με το μέγεθος του
πλοίου ως κάτωθι:
ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΛΟΙΟΥ

ΓΙΝΟ− ΤΕΛΟΣ
ΜΕΝΟ
€

Πλοία έως 1.000 Κ.Ο.Χ

200x1

200

Πλοία από 1.001 έως 5.000 Κ.Ο.Χ

200x2

400

Πλοία από 5.001 έως 10.000 Κ.Ο.Χ

200x3

600

Πλοία από 10.001 έως 25.000 Κ.Ο.Χ

200x5

1.000

Πλοία από 25.001 έως 50.000 Κ.Ο.Χ

200x8

1.600

Πλοία μεγαλύτερα των 50.000 Κ.Ο.Χ 200x10

2.000

2. ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ
Για τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρο−
μολόγια ή έχουν συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς
στα λιμάνια της Ραφήνας και της Αγίας Μαρίνας, εφαρ−
μόζεται πάγιο ανταποδοτικό τέλος, ανά κατηγορία και
είδος πλοίου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης των
ευκολιών υποδοχής, όπως προβλέπεται από την ΚΥΑ
8111.1/41/2009.
Τα κατωτέρω αναφερόμενα ανταποδοτικά τέλη εφαρ−
μόζονται ξεχωριστά για κάθε ένα πλοίο και όχι για
ομάδες πλοίων.
3. ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΓΡΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΤΑΚΤΙ−
ΚΟΥΣ ΠΛΟΕΣ
1. Ε/Γ − Ο/Γ ανοικτού τύπου, λιμάνι Αγίας Μαρίνας:
Τέσσερα Ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά (4,82) € / ημέρα.
Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημε−
ρολογιακό εξάμηνο μέχρι 15m3, για απασχόληση του βυ−
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τιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες. Σε περίπτωση υπέρβασης
του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσό−
τητας ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών
ή ημερών ή τα πλοία αυτά χρειασθούν περισσότερες
της μιας παραδόσεις στο αυτό ημερολογιακό εξάμηνο,
η χρέωση θα επιβαρύνεται ως κατωτέρω (Β1, 6).
2. Σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς άνω των 12
επιβατών: Δώδεκα Ευρώ και είκοσι λεπτά (12,20) € / άφι−
ξη ανεξαρτήτου ποσότητας παράδοσης αποβλήτων.
3. Ε/Γ – Ο/Γ πλοία:
α) Α Κατηγορία
Σαράντα ευρώ και ένα λεπτό (40,01) € / ημέρα. Το
τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στον αυτό ημερο−
λογιακό μήνα μέχρι 15m3, για απασχόληση του βυτιο−
φόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε φορά.
Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης
του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει
πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό
χρειασθεί περισσότερες της μιας παράδοσης στον αυτό
μήνα η χρέωση θα επιβαρύνεται ως κατωτέρω (Β1,6).
β) Β Κατηγορία
Είκοσι επτά ευρώ και τρία λεπτά (27,03)€/ ημέρα. Το
τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στον αυτό ημερο−
λογιακό ενάμιση μήνα (45 ημέρες), για ποσότητα μέ−
χρι 15m3, για απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο
(2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση
υπέρβασης του χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου
ή της ποσότητας ή η παράδοση γίνει πέραν των ερ−
γασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί
περισσότερες της μιας παράδοσης στον αυτό ενάμιση
ημερολογιακό μήνα η χρέωση θα επιβαρύνεται ως κα−
τωτέρω (Β1,6).
γ) Γ΄ Κατηγορία
Είκοσι Ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (20,58) € / ημέρα.
(Κατά τη χρονική διάρκεια που εκτελούν δρομολόγια) Το
τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολο−
γιακό δίμηνο, για ποσότητα μέχρι 15m3, για απασχόληση
του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε
φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχό−
λησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση
γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο
αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παραδόσεις στο
αυτό ημερολογιακό δίμηνο η χρέωση θα επιβαρύνεται
ως κατωτέρω (Β1,6).
4. Ε/Γ – Ο/Γ πλοία δευτερεύουσας γραμμής: Δώδεκα
Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (12,85)€ / ημέρα. Το τέλος
αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερολογιακό
δίμηνο, για ποσότητα μέχρι 15m3 και για απασχόληση
του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε πλοίο κάθε
φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου απασχό−
λησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η παράδοση
γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών ή το πλοίο
αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας παραδόσεις στο
αυτό ημερολογιακό δίμηνο η χρέωση θα επιβαρύνεται
ως κατωτέρω (Β1,6).
5. Τα Ε/Γ ταχύπλοα:
Κατά την θερινή περίοδο (01/05 έως 31/10): Δώδεκα
Ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά (12,85) € / ημέρα. Το
τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση στο αυτό ημερο−
λογιακό δίμηνο, για ποσότητα μέχρι 15m3 και για απα−
σχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για κάθε
πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του χρόνου
απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας ή η
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παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημερών
ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας πα−
ραδόσεις στο αυτό ημερολογιακό δίμηνο η χρέωση θα
επιβαρύνεται ως κατωτέρω (Β1,6).
Κατά την χειμερινή περίοδο (01/11 έως 30/04): Εκατόν
είκοσι οκτώ Ευρώ και σαράντα επτά λεπτά (128,47)€ /
μήνα. Το τέλος αυτό καλύπτει μια παράδοση καθ΄ όλο
το χειμερινό εξάμηνο για ποσότητα μέχρι 15m3 και για
απασχόληση του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ώρες, για
κάθε πλοίο κάθε φορά. Σε περίπτωση υπέρβασης του
χρόνου απασχόλησης του βυτιοφόρου ή της ποσότητας
ή η παράδοση γίνει πέραν των εργασίμων ωρών ή ημε−
ρών ή το πλοίο αυτό χρειασθεί περισσότερες της μιας
παραδόσεις στο αυτό χειμερινό εξάμηνο, η χρέωση θα
επιβαρύνεται ως κατωτέρω (Β1,6).
6. Άλλα πλοία, όπως Εμπορικά, Φ/Γ, Μ/V, LPG, Δ/Μ,
κρουαζιερόπλοια κ.λπ.: Ενενήντα έξι Ευρώ και τριάντα
έξι λεπτά (96,36) € / άφιξη. Σε περίπτωση που χρεια−
σθεί να γίνει παράδοση καταλοίπων, η παράδοση θα
χρεώνεται πρόσθετα, τιμολογούμενη ως κατωτέρω (Β1,
6) ή (Β3).
ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΛΟΙΩΝ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Με βάση τα επιμέρους στοιχεία ενός εκάστου πλοί−
ου, όπως ιπποδύναμη, είδος καυσίμου, ώρες πλεύσης,
αποθηκευτική ικανότητα καταλοίπων, σχεδιασμός και
κατασκευή πλοίου, δρομολόγια κ.α. κρίνεται σκόπιμο
και δίκαιο τα πλοία να καταταγούν σε κατηγορίες (ως
ανωτέρω). Η κατάταξη σε κατηγορίες γίνεται με από−
φαση του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., κατόπιν συνεννόησης και ύστερα
από έλεγχο των στοιχείων ενός εκάστου πλοίου από
το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Από τα ανωτέρω συστήματα χρεώσεων δίνεται η δυ−
νατότητα εξαιρέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 9
της οδηγίας 59/2000/ΕΚ, με τη διαδικασία που καθορί−
ζεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟ−
ΔΟΧΗΣ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΤΑ−
ΛΟΙΠΩΝ
1. Για παραδόσεις υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων
σε βυτιοφόρο αυτοκίνητο: Τιμή κατ’ αποκοπή για πα−
ραλαβή μέχρι 15 κυβικά μέτρα: Εννιακόσια πενήντα δύο
Ευρώ & σαράντα λεπτά (952,40 €).
Τιμή για κάθε επιπλέον m3 Σαράντα πέντε Ευρώ και
δεκαεπτά λεπτά (45,17 €).
Σε περίπτωση που παραδίδονται απόβλητα λιπαντικά
έλαια (ΑΛΕ) που θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές
του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης θα παρέχε−
ται έκπτωση 50%, ήτοι 22,59 ΕΥΡΩ/m3, για παραδόσεις
άνω του 1m3.
Οι ανωτέρω τιμές ισχύουν για χρονική απασχόληση
του βυτιοφόρου μέχρι δύο (2) ωρών, για μεγαλύτερη
του παραπάνω χρονικού ορίου, δηλαδή των (2) ωρών,
θα χρεώνεται επιπλέον και αποζημίωση καθυστέρησης
του βυτιοφόρου, κατά διακόσια πενήντα έξι Ευρώ και
ενενήντα τέσσερα λεπτά (256,94€) ανά ώρα καθυστέ−
ρησης.
2. Για παραλαβή βοθρολημάτων: Τιμή κατ’ αποκοπή
για παραλαβή μέχρι δέκα (10) κυβικά μέτρα: Πεντακόσια
εξήντα πέντε Ευρώ & ογδόντα τρία λεπτά (565,83€).
Τιμή για κάθε επιπλέον m3 Σαράντα πέντε Ευρώ και
δέκα επτά λεπτά (45,17€).

Η ανωτέρω τιμή ισχύει για χρονική απασχόληση του
βυτιοφόρου της εταιρείας έως δύο (2) ώρες. Για χρονική
απασχόληση του βυτιοφόρου, μεγαλύτερη του παρα−
πάνω χρονικού ορίου, δηλαδή των (2) δύο ωρών, θα
χρεώνεται επιπλέον και αποζημίωση καθυστέρησης του
βυτιοφόρου, κατά διακόσια πενήντα έξι Ευρώ και ενενή−
ντα τέσσερα λεπτά (256,94€) ανά ώρα καθυστέρησης.
Υπολογισμός χρόνου απασχόλησης των μέσων περι−
συλλογής (συλλεκτικά και βυτιοφόρα οχήματα).
Ο χρόνος απασχόλησης των μέσων περισυλλογής
υπολογίζεται ως εξής:
• Έναρξη χρόνου απασχόλησης, η άφιξη του δεξαμε−
νόπλοιου ή του σλεπίου ή του βυτιοφόρου οχήματος
στη θέση του εξυπηρετούμενου πλοίου.
• Λήξη χρόνου απασχόλησης η αποσύνδεση του σω−
λήνα παραλαβής καταλοίπων.
3. Για παραδόσεις υγρών καταλοίπων σε Δ/Ξ του
αναδόχου καταπλέοντας στη θέση αγκυροβολίας του
εξυπηρετούμενου πλοίου με μέσα άντλησης του παρα−
δίδοντος πλοίου. Τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας με το
παραδίδον πλοίο, ανάλογα με την περίπτωση.
(Εφ’ όσον το παραδίδον πλοίο δεν δύναται να τα
παραδώσει δια ιδίων μέσων, η άντληση θα γίνεται με
μέσα του αναδόχου επιβαρυνομένης της χρέωσης με
ειδική – κατά περίπτωση – συμφωνία).
4. Για παραλαβή γαλακτωματοποιημένων πετρελαιο−
ειδών καταλοίπων: Τιμή κατόπιν ειδικής συμφωνίας με
το παραδίδον πλοίο, ανάλογα με την περίπτωση και
κατόπιν αναγνώρισής των αποβλήτων.
5. Έκδοση τελωνειακής άδειας. Κάθε παράδοση υγρών
καταλοίπων απαιτεί την έκδοση τελωνειακής αδείας,
το κόστος της οποίας ανέρχεται στο ποσό των ενενή−
ντα Ευρώ (90 €). Η έκδοση της τελωνειακής αδείας θα
γίνεται με μέριμνα της αναδόχου, το δε κόστος των
ενενήντα Ευρώ (90 €) θα επιβαρύνει το εξυπηρετούμενο
– παραδίδον πλοίο.
Τρόπος παράδοσης καταλοίπων
Η παράδοση των καταλοίπων γίνεται με μέσα του
παραδίδοντος πλοίου, εκτός των εύκαμπτων σωλήνων
οι οποίες παρέχονται από τα συλλεκτικά μέσα (σωλήνες
διατομής 4΄΄ − 6΄΄ και μήκους τουλάχιστον 25μ. για τα
δεξαμενόπλοια / σλέπια και σωλήνες διατομής 2΄΄ και
μήκους τουλάχιστον 23μ. για τα βυτιοφόρα). (Εφ΄ όσον
το παραδίδον πλοίο δεν δύναται να τα παραδώσει δια
ιδίων μέσων, η άντληση θα γίνεται με μέσα του ανα−
δόχου επιβαρυνομένης της χρέωσης με ειδική – κατά
περίπτωση – συμφωνία).
Αναίτια κίνηση συλλεκτικού μέσου.
Σε περίπτωση κατά την οποία ζητηθεί η παράδοση
καταλοίπων και αυτή δεν πραγματοποιηθεί με υπαιτι−
ότητα του παραδίδοντος πλοίου, η αναίτια αυτή κίνη−
ση του συλλεκτικού μέσου θα χρεώνεται ως κανονικά
πραγματοποιηθείσα παραλαβή σύμφωνα με την κατ’
αποκοπή τιμή ως (Β).
6. Πρόσθετες χρεώσεις
Οι ανωτέρω προσφερόμενες τιμές ισχύουν για παρα−
λαβή καταλοίπων εντός εργασίμων ημερών και ωρών. Οι
ανωτέρω τιμές προσαυξάνονται για παραλαβές εκτός
εργασίμων ωρών και ημερών ως εξής:
40% για τις υπερωριακές παραλαβές των εργασίμων
ημερών
60% για τις παραλαβές σε Σάββατα, Κυριακές και
αργίες.
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Ωράριο λειτουργίας: 06:00 – 14:00.
Η παραλαβή των υγρών καταλοίπων θα γίνεται από τα
πλοία με μέσα και φροντίδα του μέλους του αναδόχου,
οποιαδήποτε ώρα του 24ώρου υπάρχει σχετικό αίτημα
από το πλοίο και ανεξαρτήτως της μικρής ή μεγάλης
ποσότητας καταλοίπων που διαθέτουν και της περιεκτι−
κότητας των καταλοίπων σε πετρελαιοειδή, ούτως ώστε
σε καμία περίπτωση να μην προκύπτει αδικαιολόγητη
καθυστέρηση στα πλοία.
Το αίτημα για την παραλαβή πρέπει να υποβάλλεται
από το εξυπηρετούμενο πλοίο ή τον νόμιμο εκπρόσω−
πό του, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 24 ώρες
εργασίμων ημερών τουλάχιστον προ της εργασίας πα−
ραλαβής, για την διεκπεραίωση των τελωνειακών και
άλλων διατυπώσεων από τον ανάδοχο.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Οι κατωτέρω αναφερόμενες παρατηρήσεις επί των
τελών αφορούν όλα τα τέλη των προηγούμενων πα−
ραγράφων.
α) Τα ημερήσια προαναφερόμενα ανταποδοτικά τέλη,
υπολογίζονται επί όλων των ημερολογιακών ημερών
του μήνα (30 ημέρες), κατά την χρονική περίοδο που
εκτελούν πλόες. (Η παραμονή ολίγων ωρών της ημέρας
χρεώνεται ως ακέραια ημέρα). Κατά τις χρονικές περιό−
δους που δεν εκτελούν πλόες δεν καταβάλουν τέλη.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία, πλοίο εντεταγμένο
στο σύστημα ανταποδοτικού τέλους, αποσυρθεί για
οποιοδήποτε λόγο από τους πλόες και έχει παραδώσει ή
προτίθεται να παραδώσει τα πετρελαιοειδή κατάλοιπά
του και τα απόβλητά του, χωρίς να έχει καταβάλλει το
σύνολο των τελών που του αναλογούν για την συγκεκρι−
μένη χρονική περίοδο που αντιστοιχεί στην κατηγορία
του, θα χρεώνεται με το σύνολο των τελών της χρονικής
περιόδου που αντιστοιχεί στην κατηγορία του.
γ) Οι δεξαμενές για την εξυπηρέτηση των μικρών
σκαφών που θα εγκατασταθούν στις προβλήτες, όπως
προβλέπεται στις προαναφερόμενες παραγράφους,
αποτελούν υποχρέωση της ανάδοχης εταιρείας. Επίσης
το μέλος του Αναδόχου HEC θα πρέπει να διασφαλίζει
ότι οι δεξαμενές που τοποθετεί στις προβλήτες για την
συλλογή των υγρών αποβλήτων, δεν προκαλούν οποι−
αδήποτε μορφή ρύπανσης στον χερσαίο ή θαλάσσιο
χώρο όπως π.χ. οσμές ή διαρροές υγρών.
ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ & ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ
Για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα απόβλητα που
αποτελούν κατάλοιπα φορτίου και δεν περιλαμβάνο−
νται στις κατηγορίες αποβλήτων που προαναφέρθηκαν,
όπως αυτά κατατάσσονται σύμφωνα με την κείμενη
Νομοθεσία, καθώς και για κάθε είδους επικίνδυνων απο−
βλήτων που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης, όσον αφορά
την παραλαβή τους, όσο και για την επεξεργασία και
την τελική διάθεση τους, η χρέωση των υπηρεσιών πα−
ραλαβής και διάθεσης των αποβλήτων αυτών, θα γίνεται
κατόπιν συμφωνίας μεταξύ του μέλους του Αναδόχου
HEC, του χρήστη και του Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Η χρέωση των υπηρεσιών αυτών θα εξαρτάται από το
είδος, την επικινδυνότητα και τον τρόπο επεξεργασίας
και διάθεσης των αποβλήτων αυτών. Όλα τα παραστα−
τικά διακίνησης επικίνδυνων αποβλήτων θα τηρούνται
στο Γραφείο Ευκολιών Υποδοχής Αποβλήτων.

25691

2. Εντέλλουμε τη διοίκηση της εταιρείας Οργανισμός
Λιμένος Ραφήνας Α.Ε., όπως προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες ώστε να υλοποιηθούν οι διατάξεις της πα−
ρούσης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

F
Αριθ. 36696 / ΕΓΔΕΚΟ 1506
(2)
΄Εγκριση τιμολογίων λιμενικών τελών Οργανισμού
Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. (ΟΛΚΕ Α.Ε.).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΚΤΥΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 7, 10, παρ. 3α και 11 του Ν. 3429/2005
«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄/
314).
β) Των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδι−
κοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα» (Α΄/98).
γ) Του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Με−
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του Ν.2932/01 (Α΄
145), όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α΄/90), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του
ν, 2575/1998 (ΦΕΚ Α΄/23).
ε) Του άρθρου 4 του Π.Δ. 189/2009 (ΦΕΚ Α΄/221).
στ) Του Π.Δ. 66/2011 «Διορισμός Υπουργών, Αναπλη−
ρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α/148) και του
άρθρου 1 της αριθ. Υ351/8.7.2011 απόφασης του Πρω−
θυπουργού με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του
Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας Χαράλαμπου Παμπούκη» (ΦΕΚ Β/1603).
2. Το αριθ. 8125.7/01/11/20.4.2011 έγγραφο του Υπουργεί−
ου Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων & Αλιείας, με θέμα
την έγκριση τιμολογίων λιμενικών τελών Οργανισμού
Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε.
3. Την πράξη 36 έτους 2011 (Πρακτικό ΔΣ ΟΛΚΕ Α.Ε.
νο 6/5.4.2011) με θέμα: «Λήψη απόφασης για τιμολογιακή
πολιτική ΟΛΚΕ Α.Ε. έτους 2011».
4. Την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
5. Το αριθ. 8210/65/11/19.5.2011 έγγραφο του Υπουργού
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας με θέμα:
«Περί λιμενικών τελών επιβατών και οχημάτων».
6. Το αριθ. 8125.7/02/11/20.5.2011 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής με θέμα:
«Έγκριση τιμολογίων λιμενικών τελών του ΟΛΚΕ Α.Ε.».
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7. Το αριθ. 8125.7/03/11/28.6.2011 έγγραφο της Γενικής
Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής με θέμα:
«Έγκριση τιμολογίων λιμενικών τελών του ΟΛΚΕ Α.Ε.» με
το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας
για τα προτεινόμενα τιμολόγια λιμενικών τελών.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Εγκρίνουμε την τιμολογιακή πολιτική του Οργανισμού
Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. όπως αυτή εξειδικεύεται σε κάθε
επιμέρους τομέα παροχής λιμενικών υπηρεσιών, ως ακο−
λούθως:
Α) 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 Κέρκυρας απόσταση μικρότερη από
100 ναυτικά μίλια (Ηγουμενίτσα – Παξοί − Αλβανία κλπ.)
ποσοστό 6,5 % 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 Κέρκυρας απόσταση μεγαλύτερη από 100
ναυτικά μίλια (Πάτρα –Ιταλία κλπ.) 1,65 € ανά επιβάτη.
3. Πάγιο τέλος 1,05€ για κάθε επιβάτη που συμμετέχει
σε πολυήμερη κρουαζιέρα.
4. Πάγιο τέλος 0,55 € για κάθε επιβάτη που συμμετέχει
σε μονοήμερη κρουαζιέρα.
Β) ΤΕΛΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Για πάσης φύσεως οχήματα που επιβιβάζονται σε
Ε/Γ−Ο/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το λιμά−
νι της Κέρκυρας απόσταση μικρότερη από 100 ναυτικά
μίλια (Ηγουμενίτσα – Παξοί − Αλβανία κ.λπ.) ποσοστό 6,5
% επί του καθαρού ναύλου.
2. Για οχήματα που επιβιβάζονται σε πάσης φύσεως
Ε/Γ−Ο/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το
λιμάνι της Κέρκυρας απόσταση μεγαλύτερη από 100
ναυτικά μίλια (Πάτρα – Ιταλία κλπ.) ως εξής:
α) ΙΧ, ΔΧ επιβατικά οχήματα 1,50 € /όχημα
β) Δίκυκλα τρίκυκλα 0,90 € / όχημα
γ) Λεωφορεία 1,50 € /όχημα
δ) Ρυμουλκούμενα 3,15 € / όχημα
ε) Φορτηγά οχήματα γενικώς 14,60 € / όχημα
στ) Τροχόσπιτα αυτοκινούμενα 1,50 € / όχημα
ζ) Όχημα με τροχόσπιτο 3,00 € / όχημα
η) Οχήματα του Δημοσίου 25 % του ανωτέρω ειδικού
λιμενικού τέλους της αντίστοιχης κατηγορίας τους.
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥ−
ΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΛΟΙΩΝ/ ΠΛΩ−
ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ
1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
1/1 Υπολογιζόμενα για κάθε κατάπλου ανά μονάδα
ολικής χωρητικότητας (GT) όπως παρακάτω:
Κατηγορίες πλοίων /
πλωτών ναυπηγημάτων
1/1/1 α. Επί επιβατηγών πλοίων
1/1/1 β. Επί κρουαζιεροπλοίων
1/1/2 Επί φορτηγών πλοίων
1/1/3 Επί Π/Κ ναυπηγημάτων

Ευρώ/ Μονάδα
ολικής Χωρητικό−
τητας (GT)
0,011
0,0125
0,0105
0,004

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 4,70 €.
1/2/2 Πλοία / Πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100 GT και
μέχρι 500 GT υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων
προσόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου 4,70€.
1/2/3 Τα άνω των 500 GT πλοία / πλωτά ναυπηγή−
ματα επιβαρύνονται αναλόγως, πλέον των 4,70 € ανά
κατάπλου και με τα αντίστοιχα ανά GT δικαιώματα των
εδαφίων 1/1/1, 1/1/2 και 1/1/3 της παραγράφου 1 για κάθε
έναν πέραν των 500 GT.
1/2/4 Επαγγελματικά αλιευτικά για εφοδιασμό 40€/
κατάπλου
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/
€ / μέτρο / ημέρα
πλωτών ναυπηγημάτων
2/1/1 Επί επιβατηγών πλοίων
0,36
2/1/2 Επί κρουαζιεροπλοίων
0,42
2/1/2 Επί φορτηγών πλοίων
0,16
2/2 Επί πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων παραβαλομέ−
νων αυθαιρέτως στα εν γένει κρηπιδώματα και τεχνικά
έργα του λιμένα για το χρόνο μέχρι την απομάκρυν−
σή τους ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω
παραμονή σε αυτά επιβαρύνονται ανά μονάδα ολικής
χωρητικότητας (GT) προς 0,30 € ημερησίως.
3. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
Υπολογίζονται στο 1/3 των αντίστοιχων δικαιωμάτων
παραβολής
4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ
Πλοία / πλωτά ναυπηγήματα που παραμένουν στη
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:
Κατηγορίες πλοίων /
€ / Μήνα
πλωτών ναυπηγημάτων
Ε/Γ – Ο/Γ πλοία (πορθμεία) που εκτελούν δρο− 162,00
μολόγια σε τοπικές γραμμές
Ε/Γ (Π/Κ) πλοία που εκτελούν δρομολόγια το− 26,90
πικών πλόων
Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαιοφόροι 200,00
και βυθοκόροι ανεξαρτήτως χωρητικότητας
67
Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για επι−
σκευές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν φέ−
ρουν μόνιμο ή φορητό εξοπλισμό, όπως και
φορτηγίδες μεταφοράς βυθοκορημάτων ανε−
ξαρτήτως χωρητικότητας
Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγήματα
67
μεταφοράς χρησίμων και αχρήστων υλικών
ανεξαρτήτως χωρητικότητας
Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτήτως
της προωστηρίου δυνάμεως
Εφάπαξ μηνιαίως 52,00
Αλιευτικά συγκροτήματα (Γρι−Γρι) και ναυπη− 32,04
γήματα εξομοιούμενα με αυτά
Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προσώπων 16,80
και εφοδίων πλοίων
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Δ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ), ΠΑ−
ΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
α) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ – Π/Κ) μήκους μέχρι
5 μέτρα
0,021 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
β) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ – Π/Κ) μήκους άνω
των 5 μέτρων
0,042 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
γ) Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα
0,033 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
δ) Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων
0,055 ανά μέτρο μήκους ημερησίως
2. ΤΕΛΗ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
α) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους μέχρι
5 μέτρα
0,025 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
β) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους άνω
των 5 μέτρων
0,050 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
γ) Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα
0,039 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
δ) Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων
0,066 ανά μέτρο μήκους ημερησίως
3. ΤΕΛΗ ΠΛΕΥΡΙΣΕΩΣ (ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ)
α) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους μέχρι
5 μέτρα
0,0315 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
β) Επαγγελματικά αλιευτικά (Α/Κ –Π/Κ) μήκους άνω
των 5 μέτρων
0,063 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
γ) Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 μέτρα
0,0472 € ανά μέτρο μήκους ημερησίως
δ) Σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 5 μέτρων
0,07875 ανά μέτρο μήκους ημερησίως
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
Τα τέλη προσόρμισης – πρυμνοδέτησης και πλεύρισης
για τα πρώτα 5 μέτρα των επαγγελματικών αλιευτικών
της κατηγορίας (β) και (δ) υπολογίζονται με το τιμο−
λόγιο της κατηγορίας (α) και (γ) αντίστοιχα και για
τα υπόλοιπα, άνω των 5 μέτρων υπολογίζονται με το
τιμολόγιο της κατηγορίας (β) και (δ) αντίστοιχα.
Σκάφη για τα οποία έχουν προκαταβληθεί μηνιαία,
εξαμηνιαία ή ετήσια τέλη προσόρμισης καταβάλουν σε
περίπτωση πλεύρισης ή πρυμνοδέτησης στο λιμάνι που
καταβλήθηκαν τα ως άνω τέλη προσόρμισης, μόνο τη
διαφορά μεταξύ των τελών προσόρμισης και πρυμνο−
δέτησης ή πλεύρισης αντίστοιχα. Η ρύθμιση αυτή δεν
έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις που τα σκάφη αυτά
πλευρίζουν ή πρυμνοδετούν σε λιμάνι άλλο από εκείνο
στο οποίο έχουν προκαταβληθεί τα ετήσια τέλη προ−
σόρμισης.
Ναυταθλητικά σκάφη καθώς και σκάφη αναψυχής ιδι−
ωτικής χρήσης που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς
αγώνες απαλλάσσονται των καθοριζομένων με την πα−
ρούσα απόφαση τελών προσόρμισης, πλεύρισης ή πρυ−
μνοδέτησης κατά την διάρκεια των αγώνων αυτών.
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Ε. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ
ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ−
ΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
ΜΗΚΟΣ ΜΕΧΡΙ
(M)
8,00
9,00
10,00
11,50
12,50
13,50
14,50
15,50
16,50
17,50
18,50
19,50
20,50
21,50
22,50
23,50
24,50
25,50
26,50
27,50
28,50
29,50
30,50
31,50
32,50
33,50
34,50
35,50
36,50
37,50
38,50
39,50
40,50
40,50−45,50
45,50−50,50
50,50−55,50
55,50−60,50
60,50−65,50
65,50−70,50

ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ−
ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ−
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ
(€ / ΗΜΕΡΑ)
(€ / ΗΜΕΡΑ)
12,00
14,00
15.90
17.50
19.60
21,70
23,30
26,00
27,60
29,70
31,80
34,40
36,00
38,20
40,30
41,90
44,50
50,30
55,10
58,30
61,00
65,20
69,00
73,70
77,40
81,60
86,40
90,10
95,40
100,20
105,50
110,20
115,50
142,60
173,80
208,30
244,90
285,10
328,10

18,00
21,00
22,30
24,50
27,50
30,40
32,60
36,40
28,60
41,60
44,50
48,20
50,50
53,40
56,40
58,60
62,30
70,50
77,20
81,60
85,30
91,30
96,50
103,10
108,30
114,30
121,00
126,10
133,60
140,20
147,70
154,40
161,80
199,60
243,40
291,60
342,80
399,20
459,30

ΣΤ. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΝΑΥΑΓΙΩΝ
Πλωτά ναυπηγήματα κάθε κατηγορίας που βυθίστη−
καν ολόκληρα ή εν μέρει και βρίσκονται στο βυθό της
θάλασσας εντός των ορίων των ζωνών του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
ως ναυάγια επιβαρύνονται με δικαιώματα υπολογιζόμε−
να για κάθε μέρα και ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας
όπως κατωτέρω:
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ΝΑΥΑΓΙΟ

ΕΥΡΩ / GT / HMEΡA

1.1 Από της 1ης έως και της 90ης
ημέρας

0,0105

1.2 Από της 91ης έως και της 180ης
ημέρας

0,021

1.3 Από της 181ης έως και της ημέ−
ρας ανελκύσεως

0,042

Ζ. ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Για επιβάτες που επιβιβάζονται σε πλοία που υπάγο−
νται στις διατάξεις του Ν. 3622/2007 0,95 €/επιβάτη
Η. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
−− Εταιρείες καυσίμων που εφοδιάζουν με πλωτά μέσα
και βυτιοφόρα οχήματα με καύσιμα τα ελλιμενιζόμενα
στο λιμάνι πλοία οφείλουν να καταβάλλουν στον Ο.Λ.ΚΕ.
Α.Ε. δικαίωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων: 0,16
€/τόνο.
Το δικαίωμα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με το σχε−
τικό δηλωτικό του πλοίου ή την φορτωτική του βυτι−
οφόρου οχήματος που οφείλουν να καταθέσουν στην
υπηρεσία
−− Βυτιοφόρα οχήματα παροχής ύδατος στα ελλιμενι−
ζόμενα στο λιμάνι πλοία οφείλουν να καταβάλλουν στον
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. δικαίωμα χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων:
0,105 € /τόνο
−− Φορτοεκφορτώσεις χύδην φορτίων πλωτών μέσων
κατόπιν αδείας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.: 0,15 € / τόνο
−− Εκφόρτωση υγρών καυσίμων από πλοίο σε βυτίο:
0,90 €/τόνο
−− Ζυγιστικά δικαιώματα: 3,70 €/ τριαξονικό όχημα

−− Ζυγιστικά δικαιώματα: 6,30 €/ ανά όχημα μεγαλύ−
τερο
−−Παροχή νερού σε πλοία: 5 €/ μ3
−−Παροχή νερού σε θαλαμηγούς: 6 €/μ3
−−Παροχή ρεύματος σε πλοία: 0,25 €/kwh
−−Παροχή ρεύματος σε καταστήματα: 0,18 €/kwh
−− Παραχώρηση πεζοδρομίου χερσαίας ζώνης λιμένος:
32,00 €/μ2
−− Αυθαίρετη κατάληψη σε χερσαίους χώρους της
ζώνης λιμένα: 50 €/μ2/μήνα
Θ. ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΠΑΡΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΛΟΙΩΝ /ΠΛΩΤΩΝ
ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.
Για αυθαίρετη παραμονή παροπλισμένων πλοίων /
πλωτών ναυπηγημάτων εντός των θαλασσίων ζωνών
του λιμένα ανεξαρτήτως χωρητικότητας
1η ημέρα παραμονής
50 €
2η ημέρα παραμονής
100 €
3η έως 5η ημέρα παραμονής
150 €/ημέρα
6η ημέρα παραμονής και άνω
200 €/ημέρα
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 25 Αυγούστου 2011
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΛ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

25696

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

Α΄

150 €

40 €

15 €

Β΄

300 €

80 €

30 €

Γ΄

50 €

−

−

Υ.Ο.Δ.Δ.

50 €

−

−

Δ΄

110 €

−

30 €

Τεύχος

Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση
-

Α.Α.Π.

110 €

Ε.Β.Ι.

100 €

−

-

Α.Ε.Δ.

5€

−

-

Δ.Δ.Σ.

200 €

−

20 €

Α.Ε.−Ε.Π.Ε.

−

−

100 €

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.: Μάρνη 8, τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

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

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30
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