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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 3113.11/31090/2016
(1)
Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Του Ν. 4254/07−04−2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Των άρθρων 41 και 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενικών
Ταμείων − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του
Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του Π.δ. 70/2015 (Α΄ 114) «Ανασύσταση Υπουργείων»
και του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
6. Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οι−
κονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄).
7. Της υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 απόφασης του Πρωθυ−
πουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).

8. Της υπ’ αριθ. 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706 (ΦΕΚ Β΄ 2341/2007)
απόφασης ΕΓΔΕΚΟ έγκρισης αναπροσαρμογής των τι−
μολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων
των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ο.Λ.Β. Α.Ε.
9. Το υπ’ αριθ. 3473/21−8−2015 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., το οποίο αφορά στην υπ’
αριθ. 3131/2015 (Πρακτικό 306/17−8−2015) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Βόλου
Α.Ε. για την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής
του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων (parking) της κε−
ντρικής προβλήτας λιμένα Βόλου.
10. Το υπ’ αριθ. 2814/2/36875/2015/11−11−2015 έγγραφο
της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληρο−
φόρησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής».
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 52283/ΕΓΔΕ−
ΚΟ/2706 (ΦΕΚ Β΄ 2341/2007) απόφασης ΕΓΔΕΚΟ, προκειμέ−
νου όπως επικαιροποιηθούν οι χρεώσεις στην τιμολογιακή
πολιτική του χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, που λει−
τουργεί στην κεντρική προβλήτα λιμένα Βόλου. Ειδικότερα,
τροποποιείται η περίπτωση 4 του πίνακα της παραγράφου
2 της ως άνω απόφασης ως εξής:
1.1. Ωριαίες χρεώσεις
1.1.1. Για τις δύο πρώτες ώρες παραμονής του οχήμα−
τος στο χώρο στάθμευσης, η χρέωση να ανέρχεται στο
ποσό του 1,50 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανο−
μένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.
1.1.2. Για τις επόμενες οκτώ ώρες (από 3η έως και
10η) παραμονής του οχήματος στο χώρο στάθμευσης,
η χρέωση να ανέρχεται στο ποσό του 1,00 € ανά ώρα
παραμονής, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος
Φ.Π.Α.
1.1.3. Για τις επόμενες ώρες (από 11η και για το σύνολο
των ωρών πέραν αυτής) παραμονής του οχήματος στο
χώρο στάθμευσης, η χρέωση να ανέρχεται στο ποσό
του 0,50 € ανά ώρα παραμονής, συμπεριλαμβανομένου
του αναλογούντος Φ.Π.Α.
1.2. Μηνιαίες χρεώσεις
Καθιερώνεται μηνιαία κάρτα χρήσης του χώρου στάθ−
μευσης (Parking), της κεντρικής προβλήτας λιμένος
Βόλου. Το κόστος προμήθειας της κάρτας (δεδομένου
του κόστους της) να ανέρχεται σε 10,00 € ανά κάρτα,
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συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η μη−
νιαία χρέωση χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking)
της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου, να ανέρχεται
στο ποσό των 120,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι με την επιστρο−
φή του σώματος της κάρτας από τον χρήστη, θα του
επιστρέφεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος
προμήθειας της (10,00 € συμπεριλαμβανομένου του ανα−
λογούντος Φ.Π.Α.).
1.3. Ετήσιες χρεώσεις
Καθιερώνεται ετήσια κάρτα χρήσης του χώρου στάθ−
μευσης (Parking), της κεντρικής προβλήτας λιμένος
Βόλου. Το κόστος προμήθειας της κάρτας (δεδομένου
του κόστους της) να ανέρχεται σε 10,00 € ανά κάρτα,
συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η ετή−
σια χρέωση χρήσης του χώρου στάθμευσης (Parking)
της κεντρικής προβλήτας λιμένος Βόλου, να ανέρχεται
στο ποσό των 1.095,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του
αναλογούντος Φ.Π.Α. Επισημαίνεται ότι με την επιστρο−
φή του σώματος της κάρτας από τον χρήστη, θα του
επιστρέφεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος
προμήθειας της (10,00 € συμπεριλαμβανομένου του ανα−
λογούντος Φ.Π.Α.).
2. Τη διατήρηση του ισχύοντος μέτρου της έναρξης
της χρέωσης δεκαπέντε λεπτά της ώρας έπειτα από
την ώρα εισόδου του οχήματος στο χώρο στάθμευσης,
με χρόνο όμως έναρξης της χρέωσης την ώρα εισόδου.
Εάν το όχημα εξέλθει προ της συμπληρώσεως του δε−
καπεντάλεπτου δεν υλοποιείται χρέωση του.
3. Τη χορήγηση χρόνου δεκαπέντε λεπτών της ώρας
έπειτα από το χρόνο πληρωμής του αντιτίμου χρήσης
του χώρου στάθμευσης προκειμένου όπως εξέλθει το
όχημα από το χώρο.
4. Οι ωριαίες χρεώσεις υλοποιούνται ανά ακέραια ώρα,
ενώ κλάσμα ώρας θεωρείται πλήρης ώρα.
5. Τον καθορισμό των εκατό (100) μηνιαίων καρτών,
ως του ανώτερου αριθμού εν ισχύ ευρισκομένων ταυ−
τοχρόνως. Ο χρόνος ισχύος τους θα εκτείνεται σε έναν
εμπορικό μήνα (30 ημέρες) από την ημερομηνία έκδοσης
τους.
6. Τον καθορισμό των τριάντα (30) ετήσιων καρτών, ως
του ανώτερου αριθμού εν ισχύ ευρισκομένων ταυτοχρό−
νως. Ο χρόνος ισχύος τους θα εκτείνεται αναγκαστικά
από την ημερομηνία έκδοσης τους και θα λήγει 365
ημέρες μετά.
7. Ο χρόνος ισχύος των μηνιαίων και ετήσιων καρτών
δεν εμφορείται αναδρομικότητας (δεν μπορεί να προ−
ηγείται της καταβολής του ποσού χρέωσης).
8. Η καταβολή του συνολικού αντιτίμου χρέωσης των
μηνιαίων και ετήσιων καρτών να γίνεται προκαταβολικά.
9. Η πληρωμή των χρεώσεων δύναται να υλοποιηθεί
με οιονδήποτε από τους εκάστοτε αποδεκτούς τρόπους
πληρωμής της Ο.Λ.Β. Α.Ε., εκτός αν άλλως ορίζεται με
απόφαση του Δ/ντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
10. Η διαχείριση των μηνιαίων και ετησίων καρτών και
ειδικότερα η είσπραξη των χρεώσεων με την έκδοση
των σχετικών φορολογικών παραστατικών, η απόδοση
των εισπράξεων στο κεντρικό ταμείο της Ο.Λ.Β. Α.Ε.,
η χορήγηση των μηνιαίων και ετήσιων καρτών, η πα−
ρακολούθηση του χρόνου ισχύος τους και η ευθύνη
τήρησης του ανώτατου αριθμού καρτών εν ισχύ (θα
πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι στη διάθεση αρμοδίων
υπαλλήλων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.), ανατίθεται στην ανάδοχο

εταιρεία λειτουργίας του χώρου στάθμευσης αυτοκινή−
των (Parking), στην κεντρική προβλήτα λιμένος Βόλου.
Η ανάθεση της εν λόγω διαχείρισης καμία αξίωση για
οιασδήποτε μορφής περαιτέρω αμοιβή της αναδόχου
εταιρείας γεννά, δεδομένου ότι η παρούσα τροποποίηση
υλοποιείται έπειτα από πρόταση της, ενώ αναμένεται
ότι η αύξηση των εσόδων της συγκεκριμένης εκμετάλ−
λευσης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα επιδράσει ευεργετικά και στην
ποσοστιαίως υπολογιζόμενη επί του τζίρου, αμοιβή της.
11. Την τοποθέτηση σταθερών πινακίδων με την νέα
τιμολογιακή πολιτική του χώρου στάθμευσης (Parking),
στην είσοδο του και σε πέντε ακόμη σημεία του χώρου,
κατά την κρίση της Δ.Τ.Υ., προκειμένου να καθίσταται
εύληπτη από τους χρήστες.
12. Οι προαναφερόμενες ρυθμίσεις και τροποποιή−
σεις θα εφαρμοστούν, μόλις ολοκληρωθεί, με μέριμνα
των αρμοδίων Τμημάτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε., το σύνολο των
απαιτούμενων ενεργειών, όπως τούτες προεκτίθενται
ανωτέρω.
13. Πέραν των προαναφερόμενων ουδεμία άλλη αλ−
λαγή επέρχεται στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική
της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
14. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 11 Απριλίου 2016
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθ. 3113.11/31087/2016
(2)
Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις:
1. Των άρθρων 7, 10, παρ. 3α του Ν. 3429/2005 «Δη−
μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314)
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Του Ν. 4254/07−04−2014 (Α΄ 85) «Μέτρα στήριξης
και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Των άρθρων 41 και 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίη−
ση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Του άρθρου εικοστού πρώτου «Διάσπαση Λιμενικών
Ταμείων − Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του
Ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Του άρθρου 6 του Ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α΄90), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
6. Του άρθρου 1 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92) «Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις».
7. Του Π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
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8. Του Π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 178 Α΄).
9. Της υπ’ αριθ. Υ14/3−10−2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (ΦΕΚ 2144 Β΄).
10. Της υπ’ αριθ. 1692/26−05−2014 (ΦΕΚ Β΄ 1402/2014) απόφασης Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. (συνεδρίαση της 26/5/2014).
11. Της υπ’ αριθ. 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706 (ΦΕΚ Β΄ 2341/2007) απόφασης ΕΓΔΕΚΟ Έγκρισης αναπροσαρμογής των
τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των παρεχόμενων υπηρεσιών του Ο.Λ.Β. Α.Ε.
12. Της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄ 6−3−2009) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι καταλοίπων φορτίου».
13. Το υπ’ αριθ. 4019/13−11−2014 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε., το οποίο αφορά στην υπ’ αριθ.
283/07−11−2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. για την έγκριση κανονι−
σμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.).
14. Το υπ’ αριθ. 344.1.4/2/2015/25−5−2015 έγγραφο της Δ/νσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 1692/26−05−2014 (ΦΕΚ 1402 Β΄) απόφασης Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. (συνεδρίαση
της 26/5/2014), προκειμένου όπως επικαιροποιηθούν τα αναφερόμενα επ’ αυτής τιμολόγια προσόρμισης, πρυμνο−
δέτησης, παραβολής και ελλιμενισμού και εναρμονιστούν οι κατηγορίες πλοίων/σκαφών με τις διαλαμβανόμενες
διατάξεις του Ν.4256/2014 και ιδιαίτερα του άρθρου 1 αυτού. Ειδικότερα, οι τροποποιήσεις που εγκρίνονται είναι
οι παρακάτω:
1.1. Αντικαθίσταται τμήμα του διαλαμβανόμενου στην αναφερόμενη απόφαση Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. πίνακα εγκεκριμένων
αντίστοιχων τιμολογίων, που φέρει αρίθμηση κεφαλίδας −6−, και διαμορφώνεται πλέον ως κάτωθι:
6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ − ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ), ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
(ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΙΟΦΟΡΩΝ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ
(σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 1, του Ν.4256/2014)
6.1. Προσόρμισης−ελλιμενισμού
Ποσό σε €/μέτρο/ημέρα
Μικρά σκάφη μήκους 0−7 μέτρων

0,015

Επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια ανεξαρτήτως μήκους

0,041

Επαγγελματικά πλοία αναψυχής μήκους από 7,01 μέτρα και άνω

0,10

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής μήκους από 7,01 έως και 10,00 μέτρα

0,21

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής μήκους από 10,01 έως και 15,00 μέτρα

0,24

Ιδιωτικά πλοία αναψυχής μήκους από 15,01 μέτρα και άνω

0,27

Παραδοσιακά πλοία ανεξαρτήτου μήκους

0,041

6.2. Πρυμνοδέτησης. Καταβάλλονται και από πλοία που παραβάλουν
σε ντάνα πλην του πρώτου παραβεβλημένου το οποίο καταβάλλει
πλήρη δικαιώματα παραβολής
Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 20%
6.3. Πλεύρισης (Παραβολής)
Τα δικαιώματα προσόρμισης προσαυξημένα κατά 50%
1.2. Απαλείφεται μόνον των παρακάτω αναφερόμενων γραμμών του διαλαμβανόμενου πίνακα εγκεκριμένων
τιμολογίων της αναφερόμενης απόφασης Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο. και ειδικότερα στο τμήμα αυτού με αρίθμηση κεφαλίδας
−5− και υποκεφαλίδας −5.1.−. Ειδικότερα διαγράφονται οι κάτωθι αναφερόμενες γραμμές:
Ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη για τα πρώτα πέντε (5) μέτρα του μήκους τους
0,020
Ερασιτεχνικά αλιευτικά σκάφη για τα λοιπά μέτρα πέραν των αρχικών πέντε (5) του μήκους τους
0,035
2. Την έγκριση τροποποίησης της υφισταμένως εγκεκριμένης τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μόνο κατά
τα αναφερόμενα παρακάτω:
2.1. Την αναπροσαρμογή των ισχυόντων τιμολογίων παρεχομένων από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. εργασιών και υπηρεσιών,
κατά τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Χορήγηση ύδατος σε ιδιώτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) και
Δημόσιες Υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται/στεγάζονται σε
χώρους εντός χερσαίας ζώνης λιμένα
Χορήγηση ύδατος σε πάσης φύσεως πλοία/πλωτά
ναυπηγήματα/υδροφόρες, συμπεριλαμβανομένων των
πολεμικών οιασδήποτε εθνικότητας

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ευρώ ΑΝΕΥ
Φ.Π.Α.
2,50/κυβικό

3,50/κυβικό
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Χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημόσιες υπηρεσίες που
στεγάζονται σε κτίρια εντός της ζώνης λιμένος,
0,20/kwh
ηλετροδοτούμενα από το εσωτερικό αντίστοιχο δίκτυο της
Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας σε πάσης φύσεως καταστήματα
0,14/kwh
που λειτουργούν εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος
Χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας από αντίστοιχο εσωτερικό
δίκτυο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σε ιδιώτες, μικροπωλητές, Pillars και
0,24/kwh
λοιπές περιπτώσεις
2.2. Την συμπλήρωση των ρυθμίσεων της υφιστάμενης τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την παροχή
υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων − καταλοίπων φορτίων πλοίων μόνο κατά τα αναφερόμενα κάτωθι:
2.2.1. Οι τιμές των κανονικών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων
πλοίων συμπεριλαμβανομένων και των λυμάτων ισχύουν για οποιαδήποτε ώρα έναρξης εργασιών, κατά τις εργά−
σιμες ημέρες, ενώ καθιερώνονται ποσοστά προσαυξήσεων επ’ αυτών, για την παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών
και εργασιών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και των ημερών που χαρακτηρίζονται ως επίσημες αργίες,
κατά τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα. Από την έγκριση της παρούσας ρύθμισης καταργείται κάθε
αντίθετη διάταξη που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Χρόνος παροχής υπηρεσιών και εργασιών

Ποσοστό
προσαύξησης επί του
κανονικού τιμολογίου

1. Κατά τις καθημερινές εργάσιμες ημέρες από Δευτέρα έως και
Παρασκευή και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου (00:01−24:00) αυτών
0%
2. Κατά την ημέρα του Σαββάτου και για τις ώρες από 00:01 έως και 15:00
1. Κατά την ημέρα του Σαββάτου και για τις ώρες από 15:01 έως και 24:00
25%
2. Κατά την ημέρα της Κυριακής και καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου (00:01−24:00)
Κατά τις ημέρες που εκάστοτε χαρακτηρίζονται ως επίσημες αργίες
50%
και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου (00:01−24:00)
2.2.2. Για κάθε παράδοση υγρών πετρελαιοειδών καταλοίπων απαιτείται η έκδοση τελωνειακής άδειας, το
κόστος της οποίας καθορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. Η έκδοση αυτής γίνεται με μέριμνα του
αναδόχου ενώ το κόστος της επιβαρύνει το εξυπηρετούμενο πλοίο. Από την έγκριση της παρούσας ρύθμισης
καταργείται κάθε αντίθετη διάταξη που περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
2.2.3. Για τα εμπορικά Φ/Γ πλοία χωρητικότητας έως 500 κ.ο.χ. που καταπλέουν αποκλειστικά στον Προβλήτα
Σιδηροδρομικού Πορθμείου (Προβλήτα Πευκακίων) για εξυπηρέτηση τοπικής εμπορευματικής κίνησης (διακίνηση
εμπορευμάτων στις Β. Σποράδες) καθιερώνεται τιμολόγιο σταθερού τέλους 60,00 € ανά κατάπλου, το οποίο
περιλαμβάνει παράδοση μόνο στερεών απορριμμάτων με όγκο έως και ενός (01) κυβικού μέτρου και χρόνο πα−
ράδοσης που δεν θα υπερβαίνει τη μία (01) ώρα, ενώ κάθε επιπλέον κυβικό μέτρο θα χρεώνεται με 27,30 € και
κάθε επιπλέον ώρα με 44,00 €. Στην περίπτωση παράδοσης υγρών αποβλήτων το εν λόγω πλοίο θα καταβάλει το
πάγιο τέλος που ορίζει το κανονικό τιμολόγιο για την κατηγορία του, δηλαδή 245,70 € ανά κατάπλου (κατηγορία
Φ/Γ πλοίων έως 2500 κ.ο.χ.). Το συγκεκριμένο πάγιο τέλος περιλαμβάνει τις ποσότητες και τους χρόνους παρά−
δοσης στερεών − υγρών αποβλήτων που ορίζει το κανονικό τιμολόγιο (πετρελαιοειδή απόβλητα όγκου έως 7,00
κυβικών μέτρων και χρόνο παράδοσης έως δύο ώρες), ενώ οι παραδόσεις αποβλήτων πέραν των ποσοτήτων και
της χρονικής διάρκειας που καλύπτει το πάγιο τέλος θα χρεώνονται με το αντίστοιχο ισχύον τιμολόγιο, δηλαδή
με 40,04 € ανά επιπλέον (πέραν των 7,00 κ.μ.) κυβικό μέτρο και με 44,00 € για κάθε επιπλέον ώρα. Επίσης για την
παράδοση λυμάτων ισχύει το κανονικό τιμολόγιο των 364,00 € για παραλαβή ποσοτήτων όγκου μέχρι 15,00 κυβικά
μέτρα, ενώ πέραν του όγκου αυτού τιμολογείται με 22,75 € για κάθε επιπλέον κυβικό μέτρο. Με την καθιέρωση
αυτού του κανονικού τιμολογίου καταργείται η αντίστοιχη πρόβλεψη στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική δι−
καιωμάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. της παρ. II, περίπτωση πρώτη, η οποία
φέρει την κεφαλίδα «ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ» (κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29−11−2007*ΦΕΚ 2341 Β΄)
και η οποία αναφέρεται ως κάτωθι:
«Πάγιο τέλος εξήντα ευρώ (€ 60,00) ανά κατάπλου. Το πάγιο περιλαμβάνει παράδοση στερεών απορριμμάτων
έως ένα κ.μ. (1 m3) και χρόνο παράδοσης έως μία (1) ώρα.».
2.3. Την έγκριση καθιέρωσης των αναγραφόμενων στον κάτωθι πίνακα, νέων τιμολογίων:
A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΕ ευρώ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1

Διέλευση αυτοκινήτων που φορτώνονται ή
εκφορτώνονται από Ο/Γ πλοία (Ro−Ro) δια των
προβλητών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μικτού βάρους έως 3,5
τόνων και προσωρινή παραμονή τους σε χερσαίους
χώρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έως και 3 ημέρες * Κίνηση από
πλοίο στο χερσαίο χώρο παραμονής ή αντίστροφα

5,00/κίνηση/τεμάχιο
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Διέλευση αυτοκινήτων που φορτώνονται ή
εκφορτώνονται από Ο/Γ πλοία (Ro−Ro) δια των
προβλητών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μικτού βάρους άνω των 3,5
2
10,00/κίνηση/τεμάχιο
τόνων και προσωρινή παραμονή τους σε χερσαίους
χώρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε. έως και 3 ημέρες * Κίνηση
Πλοίο−χερσαίος χώρος παραμονής ή αντίστροφα
Διέλευση αυτοκινήτων που κινούνται με δική τους
δύναμη είτε φορτωμένα σε φορτηγά/βαγόνια κ.λπ.
3
δια των προβλητών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μικτού βάρους έως
5,00/κίνη ση/τεμάχιο
3,5 τόνων * Κίνηση από χερσαίο χώρο παραμονής σε
έξοδο λιμένος ή σε πλοίο για επαναφόρτωση
Διέλευση αυτοκινήτων που κινούνται με δική τους
δύναμη είτε φορτωμένα σε φορτηγά/βαγόνια κ.λπ.
δια των προβλητών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. μικτού βάρους άνω
10,00/κίνηση/τεμάχιο
4
των 3,5 τόνων * Κίνηση από χερσαίο χώρο
παραμονής σε έξοδο λιμένος ή σε πλοίο για
επαναφόρτωση
Τιμολόγιο υπολογισμού ανταλλάγματος για
παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμ. χώρου με σκοπό
την προσωρινή (διήμερη) άσκηση υπαίθριου
7
75,00/ημέρα
εμπορίου στην περιοχή του Ι.Ν. Αγ. Κων/νου και Ελένης,
προς πώληση χαλβά, κατά τις ημερομηνίες της
αντίστοιχης θρησκευτικής πανηγύρεως
Την εφαρμογή του τέλους επιβατών σύμφωνα με το
άρθρο 20 του Ν.3622/2007 (ΦΕΚ 281/Α/20−12−2007) και
Ποσοστό 1,5% επί της τιμής του
στους επιβάτες που αποβιβάζονται από Ε/Γ−Ο/Γ ή Υ/Γ
8
εισιτηρίου ή ναύλου
πλοία γραμμών εσωτερικού ή εξωτερικού, με
ελληνική ή ξένη σημαία σε περιοχή αρμοδιότητας
Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Την εφαρμογή του ειδικού τέλους διέλευσης
οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3622/2007
(ΦΕΚ 281/Α/20−12−2007) και από οχήματα πάσης
Ποσοστό 1,5% επί της τιμής του
9
φύσεως που αποβιβάζονται από πλοία με αφετηρία
εισιτηρίου ή ναύλου
ελληνικούς ή ξένους λιμένες και διέρχονται δια των
προκυμαίων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. πλην οχημάτων δημοσίου
Την εφαρμογή του ειδικού τέλους διέλευσης
οχημάτων σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν.3622/2007
(ΦΕΚ 281/Α/20−12−2007) και από οχήματα πάσης
Ποσοστό 1% επί της τιμής του
10
φύσεως ιδιοκτησίας του Δημοσίου που
εισιτηρίου ή ναύλου
αποβιβάζονται από πλοία με αφετηρία ελληνικούς ή
ξένους λιμένες και διέρχονται δια των προκυμαίων
της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
Χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας σε θαλαμηγούς
11
ολικού μήκους άνω των 50 μέτρων που ελλιμενίζονται
0,20/kwh
μόνιμα στο λιμένα
2.4 Τη διατήρηση σε ισχύ ως έχουν του συνόλου των εγκεκριμένων τιμολογίων Ο.Λ.Β. Α.Ε. καθώς και των σχε−
τικών ρυθμίσεων εφαρμογής τους, που δεν τροποποιούνται από την παρούσα.
2.5 Την κατάργηση των αναφερομένων στον κάτωθι πίνακα τιμολογίων:
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΕΡΓΑΣΙΑ
Χορήγηση ύδατος σε υδροφόρες

Χορήγηση ύδατος σε
Κοινότητα Τρικερίου

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
Ενιαιοποίηση τιμολογίων
με αντίστοιχο τιμολόγιο
χορήγησης ύδατος σε
πλοία
Απορρόφηση Κοινότητας
από Δήμο Νοτίου Πηλίου
και ενιαιοποίηση τιμολογίων
με αντίστοιχο τιμολόγιο
χορήγησης ύδατος σε
πλοία
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Χορήγηση ύδατος σε
πολεμικά πλοία

Χορήγηση ύδατος σε
Δημόσιες Υπηρεσίες

Διακίνηση αυτοκινήτων έως 3,5 τόνων και
παραμονή σε χώρους της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. έως 3 ημέρες
Διακίνηση αυτοκινήτων
άνω των 3,5 τόνων και
παραμονή σε χώρους της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. έως 3 ημέρες
2.6 Τη διαμόρφωση των οικονομικών προσαυξήσεων
για παροχή πέραν του κανονικού ωραρίου των πάσης
φύσεως υπηρεσιών και εργασιών, εκτός αυτών που
παρέχονται προς διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων
(containers) και των υπηρεσιών παραλαβής αποβλή−
των και καταλοίπων φορτίων πλοίων για τις οποίες
προαναφέρθηκε επί της παρούσας σχετική ρύθμιση (οι
οποίες παρέχονται από αντίστοιχο εργολάβο), κατά τα
αναγραφόμενα στον κάτωθι πίνακα:
Χρόνος παροχής υπηρεσιών και
εργασιών

Ποσοστό
προσαύξησης επί
του κανονικού
τιμολογίου

Δευτέρα έως και Παρασκευή από
0%
ώρα 07:00 έως ώρα 14:00
Δευτέρα έως και Παρασκευή από
25%
ώρα 14:01 έως ώρα 21:00
Δευτέρα έως και Παρασκευή από
50%
ώρα 21:01 έως ώρα 07:00
Σάββατο και Κυριακή από ώρα
25%
07:01 έως ώρα 21:00
Σάββατο και Κυριακή από ώρα
50%
21:01 έως ώρα 07:00
Επίσημες Αργίες από ώρα 00:01
75%
έως ώρα 24:00
2.7 Την υιοθέτηση των κάτωθι ρυθμίσεων:
2.7.1. Τον καταλογισμό ποσού αποζημίωσης στην πλοι−
οκτήτρια εταιρεία, σε περίπτωση παράνομης υδροδό−
τησης πλοίου της από το αντίστοιχο εσωτερικό δίκτυο
της Ο.Λ.Β. Α.Ε, ποσού 500,00 € ανά διαπίστωση, καθώς
επίσης και ποσού 300,00 € ανά διαπίστωση, σε κάθε
υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποι−
εί παράνομη υδροληψία από το εσωτερικό δίκτυο της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. Ο προαναφερόμενος καταλογισμός των
ποσών αποζημίωσης θα βεβαιώνεται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και έκδοση
αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού από το αρμό−
διο Τμήμα της Ο.Λ.Β. Α.Ε, κατόπιν έγγραφης έκθεσης
καταγραφής γεγονότος, από υπάλληλο της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
2.7.2. Τον καταλογισμό ποσού αποζημίωσης σε κάθε
υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί
παράνομη σύνδεση στο εσωτερικό δίκτυο ηλεκτροδό−
τησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε, ποσού 500,00 € ανά διαπίστωση. Ο

Ενιαιοποίηση τιμολογίων
με αντίστοιχο τιμολόγιο
χορήγησης ύδατος σε
πλοία
Ενιαιοποίηση τιμολογίων
με αντίστοιχο τιμολόγιο
χορήγησης ύδατος σε
Ιδιώτες και Δ.Υ. που
στεγάζονται εντός της
χερσαίας ζώνης λιμένα
Τροποποίηση μεθόδου
χρεώσεων και καθιέρωση
νέου τιμολογίου
Τροποποίηση μεθόδου
χρεώσεων και καθιέρωση
νέου τιμολογίου
καταλογισμός του ποσού αποζημίωσης θα υλοποιείται
με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β.
Α.Ε. και έκδοση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού
από το αρμόδιο Τμήμα της Ο.Λ.Β. Α.Ε, κατόπιν έγγραφης
έκθεσης καταγραφής γεγονότος, από υπάλληλο της
Ο.Λ.Β. Α.Ε.
2.7.3. Για την πέραν του τριημέρου παραμονή των
διακινούμενων (φορτοεκφορτωμένων από τύπου Ro−Ro
πλοία) μέσω του λιμένα αυτοκινήτων (ως μονάδα φορτί−
ου) σε χερσαίους χώρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε, θα εφαρμόζεται
το ανωτέρω προτεινόμενο τιμολόγιο χρήσης ακάλυπτου
λιμενικού χώρου β΄ δεκαπενθημέρου.
2.7.4. Επιμέρους ρυθμίσεις επί της εφαρμογής των
τιμολογίων που έχουν υλοποιηθεί με Αποφάσεις της
Λ.Ε.Ν. Μαγνησίας αρχικά και του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ή
του Διευθύνοντος Συμβούλου της παραμένουν σε ισχύ,
εφόσον δεν αναιρούνται από την παρούσα.
2.7.5. Ουδεμία εργασία ή υπηρεσία θα παρέχεται από
τις αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σε οιον−
δήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) οφειλέτη, ο οποίος
δεν έχει προηγουμένως εξοφλήσει ή κατά περίπτωση
ρυθμίσει, το σύνολο των ήδη υφιστάμενων οικονομικών
του υποχρεώσεων, έναντι του Οργανισμού.
2.7.6. Τον καταλογισμό ποσού αποζημίωσης σε κάθε
υπαίτιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την ιδι−
ότητα του πλοιοκτήτη ή διαχειριστή σκάφους − πλω−
τού ναυπηγήματος και πραγματοποιεί αυθαίρετη χρήση
θαλάσσιου λιμενικού χώρου για μόνιμο αγκυροβόλιο
σκάφους (θέση μονίμου αγκυροβολίου), εντός της θα−
λάσσιας ζώνης λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε, που θα
ανέρχεται στο ποσό των 500,00 € ανά διαπίστωση. Ο
καταλογισμός του ποσού αποζημίωσης θα επιβάλλεται
με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β.
Α.Ε. και έκδοση αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού
από το αρμόδιο Τμήμα της Ο.Λ.Β. Α.Ε, κατόπιν έγγραφης
έκθεσης καταγραφής γεγονότος, από υπάλληλο της
Ο.Λ.Β. Α.Ε. Το ποσό θα αποστέλλεται με χρηματικό κα−
τάλογο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 1113562/6644/0016/19−12−2001
(ΦΕΚ 1811/Β/31−12−2001) Α.Υ.Ο.
2.7.7. Τον καταλογισμό ποσού αποζημίωσης υπέρ της
Ο.Λ.Β. Α.Ε, ποσού 50,00 €, που θα αφορά σε παράλειψη
εκπλήρωσης της υποχρέωσης καταβολής οφειλών, που
προκύπτουν από την παροχή υπηρεσιών στάθμευσης
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εντός των αντίστοιχων χώρων (parking) της Ο.Λ.Β. Α.Ε,
σε περιπτώσεις που ενώ γίνεται χρήση τους, εντούτοις
δεν καταβάλλονται από τους ιδιοκτήτες των οχημά−
των, τα αντίστοιχα οικονομικά ανταλλάγματα, κατά την
έξοδο τους από αυτούς. Το ποσό αυτό θα προστίθεται
στο συνολικό ποσό οφειλής των προαναφερόμενων
χρηστών του χώρου στάθμευσης οχημάτων (parking)
και θα αποστέλλεται με χρηματικό κατάλογο στην αρ−
μόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην υπ’ αριθ. 1113562/6644/0016/19−12−2001 (ΦΕΚ 1811/Β/
31−12−2001) Α.Υ.Ο.
2.7.8. Τον καταλογισμό αποζημίωσης ποσού 50,00 €
ανά διαπίστωση, σε κάθε υπαίτιο ιδιοκτήτη αυτοκινήτου
που παρεμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία του χώρου
στάθμευσης (parking) της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σταθμεύοντας
εσφαλμένα το όχημα του σε χώρους όπου αποτελούν
λωρίδες κίνησης ή εκτός διαγραμμισμένων πλαισίων ή
εμποδίζουν τη λειτουργία των σημείων εξόδου έκτακτης
ανάγκης ή εμποδίζουν την είσοδο/έξοδο αυτοκινήτων
στις/από θέσεις στάθμευσης κ.λπ. Ο καταλογισμός του
ποσού αποζημίωσης θα υλοποιείται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και έκδοση
αντίστοιχου φορολογικού παραστατικού από το αρμό−
διο Τμήμα του Οργανισμού, κατόπιν έγγραφης έκθεσης
καταγραφής γεγονότος, από υπάλληλο του. Το εν λόγω
ποσό θα αποστέλλεται με χρηματικό κατάλογο στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ. προς είσπραξη, σύμφωνα με τα οριζόμε−
να στην υπ’ αριθ. 1113562/6644/0016/19−12−2001 (ΦΕΚ 1811/
Β/31−12−2001) Α.Υ.Ο.
3. Πέραν των προαναφερόμενων ουδεμία άλλη αλ−
λαγή επέρχεται στην ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική
της Ο.Λ.Β. Α.Ε.
4. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

χρεωτικού ωραρίου # του δεύτερου κεφαλαίου του
Ν.4354/2015 (176 Α΄)# Μισθολογικές ρυθμίσεις των υπαλ−
λήλων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτο−
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και δεύτερου βαθμού, των
Νομικών Προσώπων Δημοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού
Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και των ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του
Ν. 3429/2005 ( Α΄ 314) και άλλες μισθολογικές διατάξεις.
3) Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν.4261/2014
(ΦΕΚ 107/05−05−2014) σύμφωνα με τις οποίες η καθι−
έρωση υπερωριακής εργασίας για το προσωπικό των
Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α του Ν.3429/2005
(Α΄ 314) που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου
του Δεύτερου του Ν 4354/2015 εκδίδεται από το Διοικη−
τικό Συμβούλιο του κάθε φορέα και δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
4) Το γεγονός ότι διαπιστώνεται η ανάγκη υπερωρια−
κής απασχόλησης κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέ−
ρες δώδεκα (12) εργαζομένων ΙΔΑΧ της Εταιρείας Δια−
χείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α.
για το α εξάμηνο 2016 (έως 30−06−2016), λόγω αυξημέ−
νων έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών και
υποχρεώσεων της Επιχείρησης που οφείλονται στην
ιδιαιτερότητα και φύση του αντικειμένου της στον αυ−
ξημένο όγκο των απορριμμάτων κατά την διάρκεια του
Α΄ εξαμήνου κάθε έτους ένεκα των πραγματοποιούμε−
νων εκδηλώσεων − εθνικών εορτών, αλλά και σε ακραία
καιρικά φαινόμενα και ατυχήματα.
5) Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη για την
πληρωμή των υπερωριών των ανωτέρω εργαζομένων
έχει εγγραφεί και βαρύνει τον εγκεκριμένο προϋπολο−
γισμό του έτους 2016 της Επιχείρησης και ειδικότερα
τους Κ.Α 60.22 με τίτλο #Αποζημίωση υπερωριακής ερ−
γασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες
ή λοιπές πρόσθετες αμοιβές # και 605100 # Εργοδο−
τικές εισφορές υπαλλήλων της ΕΔΑ−ΚΙ# με σύμβαση
αορίστου χρόνου ποσά τριάντα χιλιάδων (30.000,00)
ευρώ. Μετά από διαλογική συζήτηση

Πειραιάς, 11 Απριλίου 2016

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
Την έγκριση − καθιέρωση υπερωριακής εργασίας κατά
τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των δώδεκα (12)
εργαζομένων της Εταιρείας Διαχείρισης Αποβλήτων
Κεφαλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.Ο.Τ.Α. οι οποίες κατά πε−
ρίπτωση και ανά εργαζόμενο για το χρονικό διάστη−
μα εξαμήνου (έως 30−06−2016) ανέρχονται: 1) μέχρι τις
εκατόν είκοσι (120) ώρες για απογευματινή υπερωριακή
εργασία εργασίμων ημερών 2) μέχρι τις ενενήντα έξι
(96) ώρες για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσι−
μες ημέρες.
Οι ανωτέρω ώρες αποτελούν ανώτατο όριο εξαμήνου
(πλαφόν). Οι πραγματικές ώρες υπερωριών και η κατα−
νομή αυτών ανά απασχολούμενο θα εξαρτηθούν από τις
εκάστοτε παρουσιαζόμενες υπηρεσιακές ανάγκες ,θα
πιστοποιούνται ανά μήνα με βεβαιώσεις των αρμοδίων
προϊσταμένων και θα εγκρίνονται από τον Πρόεδρο
και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΔΑ−ΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Η προκαλούμενη δαπάνη για την πληρωμή των υπε−
ρωριών βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2016
της Επιχείρησης.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

F
Αριθ. απόφ. 23/2016
(3)
Έγκριση υπερωριών α΄ εξαμήνου 2016 της Εταιρείας
Διαχείρισης Αποβλήτων Κεφαλλονιάς και Ιθάκης Α.Ε.
ΟΤΑ με διακριτικό τίτλο ΕΔΑ−ΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΙΘΑΚΗΣ − ΕΔΑΚΙ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις της περιπτ. 12 της υποπαραγρ. Γ1, της
παραγρ. Γ του Ν.4093/2012 (Α΄ 222) # Έγκριση Μεσο−
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−
2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν.4046/2012#,
στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων του δεύτερου κε−
φαλαίου του Ν.4354/2015 (176/Α΄) που ανήκουν σε Ο.Τ.Α.
όπως η ΕΔΑ−ΚΙ Α.Ε.Ο.Τ.Α.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 20 # Αποζημίωση για
εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου−
Αποζημίωση για εργασία προς συμπλήρωση του υπο−

Αργοστόλι, 25 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΟΚΚΟΣΗΣ
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

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

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

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

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

Πωλήσεων:
Συνδρομητών:
Πληροφοριών:
A1 Παραλαβής

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

2. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ
Ιστοσελίδα: www.et.gr
Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
*02011111904160008*

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

