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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 52293/ΕΓΔΕΚΟ/2705 (1)
   Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων παροχής λι−

μενικών υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυ−
ρας Α.Ε. (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ −
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 7, 10, παράγρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005 

«Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» 
(Α΄/314),

• του άρθρου 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄/57),

• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄/98),

• του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Με−
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του ν. 2932/2001 
(Α’ 145), όπως ισχύει,

• του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α΄/90),

2. Τα υπ’ αριθμ. 3398/1.9/27.3.2007, 3546/1.9/19.4.2007, 
4052/1.9/3.7.2007 έγγραφα του Οργανισμού Λιμένα Κέρ−
κυρας Α.Ε., τα οποία αφορούν τις υπ’ αριθμ. 31/5.3.2007 
και 42/12−3−2007 Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλί−
ου του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. για τον την 

αναπροσαρμογή τιμολογίων, παρεχόμενων υπηρεσιών 
του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., και τις διαβουλεύσεις με τους χρήστες 
του λιμένα, 

3. το υπ’ αριθμ. 8125.7/01/07/30.03.07 έγγραφο του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο διατυ−
πώνεται η σύμφωνη γνώμη του για τις προτεινόμενες 
αναπροσαρμογές των τιμολογίων του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. για 
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως έχουν υποβλη−
θεί,

4. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

5. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τα τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρε−
σιών του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας Α.Ε. ως ακο−
λούθως: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 
Α) ΤΕΛΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
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 μι−

κρότερη από 100 ναυτικά μίλια 

6,5% επί του 
καθαρού ναύ−

λου

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 με−

γαλύτερη από 100 ναυτικά μίλια 

1,65 €/επιβάτη

Πάγιο τέλος για κάθε επιβάτη που 
συμμετέχει σε πολυήμερη κρουαζιέρα 1,05 €/επιβάτη

Πάγιο τέλος για κάθε επιβάτη που 
συμμετέχει σε μονοήμερη κρουαζιέρα 0,55 €/επιβάτη

Β) ΤΕΛΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1. Για πάσης φύσεως οχήματα που επιβιβάζονται σε Ε/

Γ−Ο/Γ με προορισμό λιμένες που απέχουν από το λιμάνι 
της Κέρκυρας απόσταση μικρότερη από 100 ναυτικά 
μίλια 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 ως εξής: 

OLV
Highlight
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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€/όχημα
η) Οχήματα του Δημοσίου 25% του ανωτέρου ειδικού 

λιμενικού τέλους της αντίστοιχης κατηγορίας τους.
Γ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ, ΠΡΥ−

ΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΩ−
ΤΩΝ ΝΑΥΠΗΓΗΜΑΤΩΝ

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
1/1 Υπολογιζόμενα για κάθε κατάπλου ανά μονάδα 

ολικής χωρητικότητας (GT) όπως παρακάτω:

Κατηγορίες πλοίων/
πλωτών ναυπηγημάτων 

Ευρώ/Μονάδα ολικής 
Χωρητικότητας (GT)

1/1/1 α. Επί επιβατηγών πλοίων 0,011

1/1/1 β. Επί κρουαζιεροπλοίων 0,0125
1/1/2 Επί φορτηγών πλοίων 0,0105
1/1/3 Επί Π/Κ ναυπηγημάτων 0,0040

1/2 Υπολογιζόμενα εφάπαξ ανά κατάπλου 
1/2/1 Πλοία/πλωτά ναυπηγήματα μέχρι και 100 GT 

πραγματοποιούνται εντός της αυτής ημέρας ένα ή και 
περισσότερους κατάπλους υπόκεινται στην καταβολή 
εφάπαξ δικαιωμάτων προσόρμισης 4,70 €.

1/2/2 Πλοία/Πλωτά ναυπηγήματα άνω των 100GT και μέ−
χρι 500 GT υπόκεινται στην καταβολή δικαιωμάτων προ−
σόρμισης υπολογιζόμενων για κάθε κατάπλου 4,70 €.

1/2/3 Τα άνω των 500GT πλοία/πλωτά ναυπηγήματα 
επιβαρύνονται αναλόγως, πλέον των 4,70€ ανά κατά−
πλου 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 500GT.

2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
2/1 Υπολογιζόμενα για κάθε μέρα και ανά μέτρο επί 

του μέγιστου μήκους του παραβαλλόμενου στα κρηπι−
δώματα και εν γένει τεχνικά έργα του λιμένος πλοίου 
πλωτού ναυπηγήματος ως εξής:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Κατηγορίες πλοίων/

πλωτών ναυπηγημάτων

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
€/μέτρο/ημέρα

Επιβατηγά πλοία 0,36
Κρουαζιερόπλοια 0,42
Φορτηγά πλοία 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 απομάκρυνσή 
τους ή μέχρι του χρόνου έγκρισης για περαιτέρω πα−
ραμονή σε αυτά επιβαρύνονται ανά μονάδα ολικής χω−
ρητικότητας (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 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 €/Μήνα
4.1 Ε/Γ−Ο/Γ πλοία (πορμεία)που εκτελούν δρομολόγια 

σε τοπικές γραμμές 168,00
4.2 Ε/Γ(Π/Κ)πλοία που εκτελούν δρομολόγια τοπικών 

πλόων 26,90
4.3 Πλωτοί γερανοί, υδροφόροι, πετρελαιοφόροι και 

βυθοκόροι ανεξαρτήτως χωρητικότητας 200,00 
4.4 Πλωτά συνεργεία χρησιμοποιούμενα για επισκευ−

ές ναυπηγημάτων ανεξαρτήτως εάν φέρουν μόνιμο ή 
φορητό εξοπλισμό, όπως και φορτηγίδες μεταφοράς 
βυθοκορημάτων ανεξαρτήτως χωρητικότητας 67

4.5 Φορτηγίδες και λοιπά πλωτά ναυπηγήματα μετα−
φοράς χρησίμων και αχρήστων υλικών ανεξαρτήτως 
χωρητικότητας 67

4.6 Ρυμουλκά και ναυαγοσωστικά ανεξαρτήτως της 
προωστηρίου δυνάμεως Εφάπαξ μηνιαίως 52,00 

4.7 Αλιευτικά συγκροτήματα (Γρι−Γρι) και ναυπηγήματα 
εξομοιούμενα με αυτά  32,04

4.8 Βενζινάκατοι (λάντζες) μεταφοράς προσώπων και 
εφοδίων πλοίων  16,80

Δ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ (ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ), ΠΑ−
ΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ν.2743/99 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛ−
ΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ 
ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ

1. ΤΕΛΗ ΠΡΟΣΟΡΜΗΣΗΣ
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) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής (Ε/Γ−Τ/Ρ) του 

ν.2743/1999 ανεξαρτήτως μεγέθους 0,084 € ανά μέτρο 
ημερησίως.

δ) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους 
ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 
μέτρα 0,0315€ ανά μέτρο ημερησίως

ε) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους 
ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 
5 μέτρων 0,0525€ ανά μέτρο ημερησίως 

στ) Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως 
μεγέθους με χώρους ενδιαίτησης 0,50€ ανά μέτρο ημε−
ρησίως.

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) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/1999 

ανεξαρτήτως μεγέθους 0,1575 € ανά μέτρο ημερησίως
δ) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους 

ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 
μέτρα 0,037 € ανά μέτρο ημερησίως

ε) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους 
ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 
5 μέτρων 0,063 € ανά μέτρο ημερησίως

στ) Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως 
μεγέθους με χώρους ενδιαίτησης 0,50€ ανά μέτρο ημε−
ρησίως.
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3. ΤΕΛΗ ΠΛΕΥΡΙΣΕΩΣ
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) Επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 2743/1999 

ανεξαρτήτως μεγέθους 0,21€ ανά μέτρο ημερησίως
δ) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους 

ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας μέχρι 5 
μέτρα 0,0472€ ανά μέτρο ημερησίως

ε) Σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης χωρίς χώρους 
ενδιαίτησης και σκάφη ερασιτεχνικής αλιείας άνω των 
5 μέτρων 0,07875 € ανά μέτρο ημερησίως

στ) Πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως 
μεγέθους με χώρους ενδιαίτησης 0,60 € ανά μέτρο 
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 (ε) υπολογίζονται με το τιμολόγιο 
της κατηγορίας (α) και (δ) αντίστοιχα και για τα υπόλοι−
πα, άνω των 5 μέτρων υπολογίζονται με το τιμολόγιο 
της κατηγορίας (β) και (ε) 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 τα άνω τέλη προσόρμισης, 
μόνο την διαφορά μεταξύ των τελών προσόρμισης και 
πρυμνοδέτησης ή πλεύρισης αντίστοιχα. 

Η ρύθμιση αυτή δεν έχει εφαρμογή στις περιπτώσεις 
που τα σκάφη αυτά πλευρίζουν ή πρυμνοδετούν σε λι−
μάνι άλλο από εκείνο στο οποίο έχουν προκαταβληθεί 
τα ετήσια τέλη προσόρμισης.

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 τη διάρκεια των αγώνων αυτών.

Ε) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ 
ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ−
ΚΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ 
ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΜΕΤΡΩΝ

ΜΗΚΟΣ 
ΜΕΧΡΙ (M)

ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ − 
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗ

(€/ΗΜΕΡΑ)

ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗ − 
ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗ

(€/ ΗΜΕΡΑ)
10,00 15 21,00
11,50 16,50 23,10
12,50 18,50 25,90
13,50 20,50 28,70
14,50 22 30,80
15,50 24,50 34,30
16,50 26 36,40
17,50 28 39,20

18,50 30 42
19,50 32,50 45,50
20,50 34 47,60
21,50 36 50,40
22,50 38 53,20
23,50 39,50 55,30
24,50 42 58,80
25,50 47,50 66,50
26,50 52 72,80
27,50 55 77,00
28,50 57,50 80,50
29,50 61,50 86,10
30,50 65 91,00
31,50 69,50 97,30
32,50 73 102,20
33,50 77 107,80
34,50 81,50 114,10
35,50 85 119,00
36,50 90 126,00
37,50 94,50 132,30
38,50 99,50 139,30
39,50 104 145,60
40,50 109 152,60

40,50−45,50 134,50 188,30
45,50−50,50 164 229,60
50,50−55,50 196,50 275,10
55,50−60,50 231 323,40
60,50−65,50 269 376,60
65,50−70,50 309,50 433,30

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 ανά μονάδα ολικής χωρητικότητας 
όπως κατωτέρω:

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
€/GT/ημέρα

Από της 1ης έως και της − 90ης ημέρας 0,01
Από της 91ης έως και της 180ης ημέρας 0,02

Από της 181ης έως και της ημέρας 
ανελκύσεως

0,04

Ζ) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΡΟΧΟΦΟΡΩΝ (ΕΜΠΟ−
ΡΕΥΜΑΤΩΝ)

1.Δεν επιτρέπεται η παραμονή ασυνόδευτων οχημάτων 
«trailers» στους χώρους του λιμένα πέραν του 2ωρου. 
Θα επιβαρύνονται με δικαιώματα παραμονής που κα−
θορίζονται σε 10€ ανά ημέρα παραμονής.

2. Παραμονή φορτηγών οχημάτων και μηχανημάτων 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
€ /ημέρα

Παραμονή φορτηγών και μηχανημάτων 
την 1η ημέρα (απαλλαγή για 8 ώρες)

5 € /ημέρα 

Παραμονή φορτηγών και μηχανημάτων 
την 2η ημέρα

10€ /ημέρα

Παραμονή φορτηγών και μηχανημάτων 
την 3η –5η ημέρα

20€ /ημέρα

Παραμονή φορτηγών και μηχανημάτων 
την από 6η ημέρα και άνω 

30€ /ημέρα



32516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Η) ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
€/τόνο

Εταιρείες καυσίμων που εφοδιάζουν με 
πλωτά μέσα και βυτιοφόρα οχήματα με 
καύσιμα τα ελλιμενίζομενα στο λιμάνι 
πλοία. Το δικαίωμα αυτό καταβάλλεται 
σύμφωνα με το σχετικό δηλωτικό του 
πλοίου ή την φορτωτική του βυτιοφό−

ρου οχήματος που οφείλουν να καταθέ−
σουν στην υπηρεσία.

0,16 €/τόνο

Βυτιοφόρα οχήματα παροχής ύδατος 
στα ελλιμενιζόμενα στο λιμάνι πλοία 

0,105 €/τόνο

Φορτοεκφορτώσεις χύδην φορτί−
ων πλωτών μέσων κατόπιν αδείας του 

Ο.Λ.ΚΕ. ΑΕ

0,15€/τόνο

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

Ι) ΕΝΟΙΚΙΟ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ
Σκάφη μικρά επαγγελματικά και αλιευτικά 

Μέχρι 7 μέτρα 84 €/έτος 
Από 7 μέτρα έως 9 μέτρα 136,50 €/έτος 
Από 9 μέτρα έως 12 μέτρα 189€/έτος 
Μεγαλύτερα από 12 μέτρα 244,50 €/έτος 

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει ένα μήνα 
μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ,
ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ
F

Αριθμ. 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706 (2)
Έγκριση αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών 

τελών και λοιπών δικαιωμάτων των παρεχόμενων υπη−
ρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ − 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ − 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ − ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• των άρθρων 7, 10, παράγρ. 3α και 11 του ν. 3429/2005 «Δη−

μόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄/314),

• του άρθρου 2 του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των 
Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στο 
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών» (Α΄/57),

• των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποί−
ηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερ−
νητικά όργανα» (Α΄/98), όπως ισχύει,

• του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων− Με−
τατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε.» του ν. 2932/2001 
(Α΄ 145), όπως ισχύει,

• του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επι−
βατών» (Α’/90),

2. Το υπ’ αριθμ. 986/23.4.2007 έγγραφο του Οργανι−
σμού Λιμένα Βόλου Α.Ε., το οποίο αφορά τις υπ’ αριθ. 
1174/2007 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ορ−
γανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. για τον την αναπροσαρμογή 
τιμολογίων, εργασιών−υπηρεσιών του Ο.Λ.Β. Α.Ε.

3. το υπ’ αριθμ. 8125.2/01/07/10.5.2007 έγγραφο του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, με το οποίο διατυ−
πώνεται η σύμφωνη γνώμη του για τις προτεινόμενες 
αναπροσαρμογές των τιμολογίων του Ο.Λ.Β. Α.Ε. για τα 
τιμολόγια εργασιών και υπηρεσιών, όπως έχουν υπο−
βληθεί,

4. τα υπ’ αριθμ. 8111.1/90/3.5.2007 και 8111.1/190/07/18.9.2007 
έγγραφα της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμε−
νικής Πολιτικής,

5. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική 
Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, 

6. το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρα−
τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε τα τιμολόγια παροχής λιμενικών υπηρεσι−
ών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. ως ακολούθως: 

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ Ο.Λ.Β. Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
ΤΙΜΕΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ ΑΝΕΥ 
Φ.Π.Α

Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενι−
κού χώρου Α΄ 15ήμερο 0,31/τ.μ.

Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενικού 
χώρου Β΄15ήμερου και συνεχούς χρήσης 0,60/τ.μ.

Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενι−
κού χώρου εμβαδού άνω των 10000 τ.μ. Α΄ 
15ήμερο

0,25/τ.μ.

Παραχώρηση χρήσης ακάλυπτου λιμενι−
κού χώρου εμβαδού άνω των 10000 τ.μ. Β΄ 
15ήμερο

0,51/τ.μ.

Παραχώρηση χρήσης λιμ. χώρου για το−
ποθέτηση βάσεων Υ/Γ σκαφών 0,60/τ.μ.

Παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 
(αποθήκης) Α΄ 15ήμερο 0,66/τ.μ.

Παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χώρου 
(αποθήκης) Β΄ 15ημέρου 1,01/τ.μ.

Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου 
για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους μήκους 
έως 5,00 μέτρων

2,90/
μέτρο/
μήνα

Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου 
για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους μήκους 
από 5,01 έως 7,50 μέτρων

3,51/
μέτρο/
μήνα

Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου 
για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους μήκους 
από 7,51 έως 12,50 μέτρων

4,67/
μέτρο/
μήνα
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Παραχώρηση χρήσης θαλάσσιου χώρου 
για μόνιμο αγκυροβόλιο σκάφους μήκους 
από 12,51 και άνω μέτρων

5,85/
μέτρο/
μήνα

Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου 
για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων 
Α 15ήμερο

0,45/τ.μ.

Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου 
για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων 
Β 15ήμερο

0,90/τ.μ.

Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου 
για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων 
Γ 15ήμερο

1,00/τ.μ.

Παραχώρηση χερσαίου λιμενικού χώρου 
για εναπόθεση υλικών επισκευής πλοίων 
Δ 15ήμερο & εφεξής

1,33/τ.μ.

Παραχώρηση θαλάσσιου λιμενικού χώ−
ρου για επισκευές πλοίων από 1 η έως 30η 
ημέρα παραμονής

0,98/μέτρο

Παραχώρηση θαλάσσιου λιμενικού χώρου 
για επισκευές πλοίων από 31 η έως 60η 
ημέρα παραμονής

1,30/μέτρο

Παραχώρηση θαλάσσιου λιμενικού χώρου 
για επισκευές πλοίων από 61 ημέρα παρα−
μονής και εφεξής

1,63/μέτρο

Παραχώρηση χρήσης χερσαίου λιμενικού 
χώρου για παραμονή ανελκυσμένων σκαφών 110,01/μήνα

Παραχώρηση χρήσης χερσαίου λιμενικού 
χώρου εμβαδού έως 150 τ.μ. για διαφημι−
στικούς – ενημερωτικούς σκοπούς

490,00/ 
24ωρο

Παραχώρηση χρήσης χερσαίου λιμενικού 
χώρου εμβαδού άνω των 150 τ.μ. για δια−
φημιστικούς – ενημερωτικούς σκοπούς

3,25/τ.μ 
πλέον των 
150 τ.μ./
24ωρο

Παραχώρηση χρήσης χερσαίου λιμενικού 
χώρου για άσκηση υπαίθριου − στάσιμου 
εμπορίου σε χώρους της χερσαίας ζώνης 
λιμένα Βόλου

815,00/
έτος

Παραχώρηση χρήσης στεγασμένου χερ−
σαίου λιμενικού χώρου (οικίσκου) με σκο−
πό τη διακίνηση ιχθύων − αλιευμάτων στη 
Νέα Ιχθυαγορά Βόλου

4,45/τ.μ./
μήνα

Χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων για χο−
ρήγηση καυσίμων 0,55/τόνο

Αναρρόφηση σιταριού 0,66/τόνο
Αναρρόφηση κριθαριού ή καλαμποκιού 0,66/τόνο
Αναρρόφηση σιταριού για ποσότητες πέ−
ραν των 600000 τόνων ανά έτος 0,35/τόνο

Αναρρόφηση κριθαριού ή καλαμποκιού για 
ποσότητες πέραν των 600000 τόνων ανά 
έτος

0,35/τόνο

Ενοίκιο κυψέλης ΣΙΛΟ 187,50 τόνων 1ου 
μήνα

18,78/ 
24ωρο

Ενοίκιο κυψέλης ΣΙΛΟ 375,00 τόνων 1ου 
μήνα

37,57/ 
24ωρο

Ενοίκιο κυψέλης ΣΙΛΟ 187,50 τόνων 2ου 
μήνα

28,18/
24ωρο

Ενοίκιο κυψέλης ΣΙΛΟ 375,00 τόνων 2ου 
μήνα

56,35/ 
24ωρο

Ενοίκιο κυψέλης ΣΙΛΟ 187,50 τόνων 3ου 
μήνα & πλέον

37,58/ 
24ωρο

Ενοίκιο κυψέλης ΣΙΛΟ 375,00 τόνων 3ου 
μήνα & πλέον

75,13/ 
24ωρο

Είσοδος σε λιμένα ιδιωτικού ανυψωτικού 
μηχανήματος (γερανού) 21,31

Είσοδος σε λιμένα περονοφόρου μηχανή−
ματος (κλάρκ) 5,12

Είσοδος σε λιμένα χωματουργικού μηχα−
νήματος (φορτωτή) 5,12

Εργασία ιδιωτικού κλάρκ & κλάρκ πλοίου 6,92/ώρα
εργασίας

Εργασία ιδιωτικού φορτωτή σε προβλήτα 6,92/ώρα 
εργασίας

Εργασία ιδιωτικού ανυψωτικού μηχανήμα−
τος με αρπάγη σε προβλήτα 0,12/τόνο

Εργασία ιδιωτικού ανυψωτικού μηχανήμα−
τος με αρπάγη σε κύτος πλοίου 0,12/τόνο

Εργασία ιδιωτικού φορτωτή σε κύτος 
πλοίου

6,92/ώρα 
εργασίας

Εργασία ιδιωτικού γερανού ανυψωτικής 
ικανότητας έως 80 τόνων

12,36/ώρα
παραμονής

Εργασία ιδιωτικού φορτωτή εντός αποθη−
κών λιμένος 0,12/τόνο

Φορτοεκφόρτωση υγρών εμπορευμάτων 
(πλην υγρών καυσίμων) από πλοίο σε χερ−
σαίο μεταφορικό μέσο & αντίστροφα με 
χρήση ιδίων μέσων

0,22/τόνο

Εργασία Ιδιωτικού φορτωτή εντός κύτους 
πλοίου − αποθηκών *ενιαίο τιμολόγιο 0,22/τόνο

Ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών έως 10 τό−
νων

66,30/
τεμάχιο

Ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών από 10,01 
έως 20 τόνων

81,62/
τεμάχιο

Ανέλκυση ή καθέλκυση σκαφών άνω των 
20,01 τόνων

102,00/
τεμάχιο

Ανέλκυση−καθέλκυση 1 Υ/Γ πλοίου (3 ώρες) 
ανά ημέρα 1078,61

Ανέλκυση − καθέλκυση 2 Υ/Γ πλοίων (5 & 
½ ώρες) ανά ημέρα 1438,15

Ανέλκυση − καθέλκυση 3 Υ/Γ πλοίων (8 
ώρες) ανά ημέρα 1797,68

Ανέλκυση − καθέλκυση πλέον των 3 Υ/Γ 
πλοίων (2 & ½ ώρες) ανά ημέρα

570,70/
τεμάχιο

Χρήση γερανού GANZ Nο 1 με αρπάγη 37,86/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού GANZ No 1 με άγγιστρο 33,43/ώρα 
εργασίας

Xρήση γερανού GANZ Νο 4−5−6−7 με αρ−
πάγη

19,30/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού GANZ No 4−5−6−7 με άγ−
γιστρο

17,07/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού PEINER No 2−3 με αρπάγη 19,30/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού PEINER Νο 2−3 με άγγι−
στρο

17,07/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού LIEBHERR έως 10 τόνους 50,62/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού LIEBHERR από 10,01 έως 
20 τόνους

58,21/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού LIEBHERR από 20,01 έως 
40 τόνους

65,80/ώρα 
εργασίας



32518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Χρήση γερανού LIEBHERR από 40,01 έως 
90 τόνους

84,03/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού ROCAS Νο 8 με αρπάγη 98,62/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού ROCAS No 8 με άγγιστρο 90,71/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού ROCAS Νο 9 με αρπάγη 112,70/ώρα 
εργασίας

Χρήση γερανού ROCAS Νο 9 με άγγιστρο 105,18/ώρα 
εργασίας

Χρήση εκσκαφέως FURUKAWA 49,44/ώρα 
εργασίας

Χρήση σκούπας TENNANT 21,86/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 1−4*2,5 τόνων 12,48/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 5−8*4 τόνων 13,61/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 9−10*6 τόνων 32,14/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 1−4*2,5 τόνων εντός κύτους 14,74/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 5−8*4 τόνων εντός κύτους 17,01/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 9−10*6τόνων εντός κύτους 38,57/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 11*15τόνων 45,94/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 11*15 τόνων εντός κύτους 57,43/ώρα 
εργασίας

Χρήση Κλάρκ Νο 12*45 τόνων 68,05/ώρα 
εργασίας

Χρήση χοάνης ΟΛΒ ΑΕ για εκφόρτωση 
χύδην φορτίων 0,34/τόνο

Χρήση ιδιωτικής χοάνης για εκφόρτωση 
χύδην φορτίων 0,17/τόνο

Διακίνηση χύδην φορτίων από προβλήτα 
Πευκακίων 0,14/τόνο

Διακίνηση συσκευασμένων φορτίων από 
προβλήτα Πευκακίων 0,33/τόνο

Διακίνηση φορτίων από προβλήτα Πευ−
κακίων πέραν των 200000 τόνων ανά έτος 0,12/τόνο

Διακίνηση φορτίων από προβλήτα Πευκα−
κίων πέραν των 300000 τόνων ανά έτος 0,10/τόνο

Ζύγισμα αυτοκινήτων βάρους έως 4 τόνων 4,41/ 
αυτοκίνητο

Ζύγισμα αυτοκινήτων βάρους άνω των 4 
τόνων

6,60/
αυτοκίνητο

Ζύγισμα φορτίων σε ηλεκτρονική πλά−
στιγγα 0,10/τόνο

Δικαίωμα χρήσης εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού λιμένα Βόλου επί πάσης φύ−
σεως εμπορευμάτων χύδην ή συσκευα−
σμένων εκτός των εμπορευματοκιβωτίων 
(C/N) που διακινούνται μέσω των προβλη−
τών του εμπορικού λιμένα Βόλου εκτός 
του προβλήτα Πευκακίων (σιδηροδρομικό 
πορθμείο)

0,21/τόνο

Δικαίωμα χρήσης εγκαταστάσεων και εξο−
πλισμού λιμένα Βόλου επί πάσης φύσεως 
εμπορευμάτων χύδην ή συσκευασμένων 
που διακινούνται μέσω της προβλήτας 
Πευκακίων (σιδηροδρομικό πορθμείο) λι−
μένος Βόλου

0,06/τόνο

Δικαίωμα χρήσης εγκαταστάσεων & εξο−
πλισμού για μετακίνηση ή Φόρτωση ή 
Εκφόρτωση C/N 20’’ έμφορτο από αυ−
τοκίνητο σε δάπεδο ή από δάπεδο σε αυ−
τοκίνητο ή από αυτοκίνητο σε βαγόνι ή 
από βαγόνι σε αυτοκίνητο

2,10/
κίνηση

Δικαίωμα χρήσης εγκαταστάσεων & εξο−
πλισμού για μετακίνηση ή Φόρτωση ή 
Εκφόρτωση C/N 40’’ έμφορτο από αυ−
τοκίνητο σε δάπεδο ή από δάπεδο σε αυ−
τοκίνητο ή από αυτοκίνητο σε βαγόνι ή 
από βαγόνι σε αυτοκίνητο

3,15/κίνηση

Χορήγηση ύδατος σε ιδιώτες (καταστήμα−
τα κ.λ.π.) εντός χερσαίας ζώνης λιμένα 2,17/κυβικό

Χορήγηση ύδατος σε πάσης φύσεως 
πλοία εκτός των πολεμικών 3,07/κυβικό

Χορήγηση ύδατος σε υδροφόρες 3,70/κυβικό
Χορήγηση ύδατος στην Κοινότητα Τρικερίου 1,80/κυβικό
Επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητι−
κά ταξίδια μονοήμερης ή πολυήμερης δι−
άρκειας με Ε/Γ−Τ/Ρ πλοία καθώς και με 
πλοία κρουαζιέρας Ελληνικής ή ξένης ση−
μαίας με λιμάνι αφετηρίας αρμοδιότητας 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. ή διερχόμενα που προσεγγί−
ζουν λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε. ως 
ενδιάμεσο σταθμό

0,32/
επιβάτη

2. Την έγκριση καθιέρωσης των αναγραφόμενων στον 
κάτωθι πίνακα, νέων τιμολογίων 

Α/
Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

1

Χορήγηση ηλεκτρικής ενέργειας σε 
πάσης φύσεως καταστήματα που 
λειτουργούν εντός της χερσαίας 
ζώνης λιμένος

0,12 ανά kwh

2

Διακίνηση αυτοκινήτων έως και 3,5 
τόνων μέσω του λιμένα Βόλου με 
μέγιστη παραμονή σε χώρους της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. έως 3 ημέρες

12,00 ανά 
τεμάχιο

3

Διακίνηση αυτοκινήτων άνω των 3,5 
τόνων μέσω του λιμένα Βόλου με 
μέγιστη παραμονή σε χώρους της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. έως 3 ημέρες

30,00 ανά 
τεμάχιο

4

Χρήση χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων (Parking) κεντρικού 
προβλήτα−μόνο για τις δύο πρώτες 
ώρες και μόνο για τη ζώνη χρεώσεων 
Α−ώρες από 07:00 έως 22:00

1,26 ανά 
ώρα

5

Χρήση χώρου στάθμευσης Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
(PARKING) προβλήτας ΣΙΛΟ * Ενι−
αία ζώνη χρέωσης για το σύνολο του 
24ώρου για αυτοκίνητα μικτού βά−
ρους έως 3,5 τόνων 

0,42 € ανά 
ώρα

6

Χρήση χώρου στάθμευσης Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
(PARKING) προβλήτας ΣΙΛΟ * Ενιαία 
ζώνη χρέωσης για το σύνολο του 
24ώρου για αυτοκίνητα μικτού βά−
ρους άνω των 3,5 τόνων

1,68 € ανά 
ώρα 
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7

Ημερομίσθιο λιμένος για τον εμπορι−
κό λιμένα (Για εργασία από Δευτέρα 
− Παρασκευή 22:00 μμ−06:00 πμ και 
όλες της βάρδιες Σαββάτου − Κυρια−
κής − Αργιών κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων)

150,00 €

8

Ωρομίσθιο λιμένος για τον εμπορικό 
λιμένα (Για εργασία από Δευτέρα−Πα−
ρασκευή 22:00 μμ − 06:00 πμ και όλες 
της βάρδιες Σαββάτου − Κυριακής − 
Αργιών κατόπιν αιτήσεως των ενδια−
φερομένων)

20,00 €

9

Ελάχιστη χρέωση ανά τόνο για φόρ−
τωση ή εκφόρτωση πλοίου μεταφο−
ράς στερεού ή χύδην φορτίου, στον 
εμπορικό λιμένα

1,00 €

10

Ελάχιστη χρέωση ανά τόνο για φόρ−
τωση ή εκφόρτωση πλοίου μεταφο−
ράς υγρών φορτίων, στον εμπορικό 
λιμένα

0,75 €

11

Ημερομίσθιο λιμένος για το Πορθμείο 
Πευκακίων (Για εργασία από Δευτέρα 
− Παρασκευή 22:00 μμ − 06:00 πμ και 
όλες της βάρδιες Σαββάτου − Κυρια−
κής − Αργιών κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων)

100,00 €

12

Ωρομίσθιο λιμένος για το Πορθμείο 
Πευκακίων (Για εργασία από Δευτέρα 
− Παρασκευή 22:00 μμ − 06:00 πμ και 
όλες της βάρδιες Σαββάτου − Κυρια−
κής − Αργιών κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων)

20,00 €

Την έγκριση καθιέρωσης των κάτωθι τιμολογίων με 
σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών χρέωσης κι−
νήσεων μηχανημάτων, για τις κινήσεις και μετακινήσεις 
(σκάντζες) εμπορευματοκιβωτίων.

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
A1 ΚΙΝΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ A2 ΚΙΝΗΣΗ Ο.Σ.Μ.Ε.

ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ

Πλοίο − 
Δάπεδο 20΄

9,00 € 11,00 €
Πλοίο −
Δάπεδο 

20΄
9,00 € 11,00 €

Πλοίο −Δά−
πεδο 40΄

11,00 € 14,00 €
Πλοίο −
Δάπεδο 

40΄
11,00 € 14,00 €

Δάπεδο−
Πλοίο 20΄

6,00 € 8,00 €
Δάπεδο−
Πλοίο 20΄

6,00 € 8,00 €

Δάπεδο−
Πλοίο 40΄

7,00 € 10,00 €
Δάπεδο−
Πλοίο 40΄

7,00 € 10,00 €

Μετακίνη−
ση Πλοίο −
Δάπεδο 20΄

9,00 € 11,00 €

Μετακίνη−
ση Πλοίο 
−Δάπεδο 

20΄

9,00 € 11,00 €

Μετακίνη−
ση Πλοίο −
Δάπεδο 40΄

11,00 € 14,00 €

Μετακίνη−
ση Πλοίο 
−Δάπεδο 

40΄

11,00 € 14,00 €

Μετακίνηση 
Δάπεδο −
Πλοίο 20΄

6,00 € 8,00 €

Μετακί−
νηση 

Δάπεδο − 
Πλοίο 20΄

6,00 € 8,00 €

Μετακίνη−
ση Δάπε−
δο − Πλοίο 

40΄

7,00 € 10,00 €

Μετακί−
νηση 

Δάπεδο −
Πλοίο 40΄

7,00 € 10,00 €

Μετακίνη−
ση Πλοίο−
Πλοίο 20΄

11,00 € 11,00 €

Μετακίνη−
ση Πλοίο−
Πλοίο 40΄

14,00 € 14,00 €

Αφαίρεση 
Καπακιού

11,00 €

Τοποθέση 
Καπακιού

11,00 €

A3 ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΑΠΕΔΟΥ 
(Ο.Σ.Μ.Ε.)

ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ

Αυτ/το − 
Δάπεδο 20΄

6,00 € 10,00 €

Αυτ/το − 
Δάπεδο 40΄

7,00 € 13,00 €

Δάπεδο−
Αυτ/το 20΄

9,00 € 14,00 €

Δάπεδο−
Αυτ/το 40΄

10,00 € 17,00 €

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΒΑΓΟΝΙΩΝ (Ο.Σ.Μ.Ε.)
ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ

Αυτ/το − 
Βαγόνι 20΄

11,00 € 16,00 €

Αυτ/το − 
Βαγόνι 40΄

13,00 € 20,00 €

Βαγόνι − 
Αυτ/το 20΄

11,00 € 16,00 €

Βαγόνι − 
Αυτ/το 40΄

13,00 € 20,00 €

Βαγόνι− 
Δάπεδο 20΄

7,00 € 10,00 €

Βαγόνι− 
Δάπεδο 40΄

8,00 € 12,00 €

Δάπεδο−
Βαγόνι 20΄

11,00 € 14,00 €

Δάπεδο−
Βαγόνι 40΄

13,00 € 17,00 €

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ − 
ΑΠΟΓΕΜΙΣΗΣ Κ.Λ.Π. (Ο.Σ.Μ.Ε.)

ΚΕΝΑ ΕΜΦΟΡΤΑ
Αυτ/το − 

Αυτ/το 20΄
10,00 € 12,00 €

Αυτ/το − 
Αυτ/το 40΄

12,00 € 15,00 €

Δάπεδο− 
Δάπεδο 20΄

6,00 € 10,00 €

Δάπεδο− 
Δάπεδο 40΄

7,00 € 13,00 €
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3. Την μη αναπροσαρμογή όλων των αναγραφομένων, στον κατωτέρω πίνακα, τιμολογίων παροχής υπηρεσι−
ών και εργασιών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και την παραμονή τους στα σημερινά επίπεδα, καθώς είτε οι τιμές τους κρίνε−
ται ότι καλύπτουν επαρκώς το κόστος παροχής τους, είτε η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους ανάγεται στο 
πρόσφατο παρελθόν, είτε η παροχή τους εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς.

A/Α ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΣΧΥΟΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 
ΣΕ € ΑΝΕΥ Φ.Π.Α.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
Δ.Σ.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

1 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΧΕΡΣΑΙΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΟΑΝΗΣ ανά έτος 300,00

351/2003

2 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ TIR ΕΩΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΔΙΑΙΡ & ΕΩΣ 2,5 ΤΟΝ 12,71

3 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ TIR ΕΩΣ 2 ΗΜΕΡΕΣ 
ΑΔΙΑΙΡ ΑΝΩ 2,5 ΤΟΝ 29,66

4 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ 2 ΗΜΕΡΩΝ ανά ημέρα 
και αυτοκίνητο 8,47

5 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ανά ημέρα 15,25

6 ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΦΟΡΤΗΓΩΝ – ΤΡΑΚΤΟΡΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ανά έτος 704,33

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΛΟ
ΦΟΡΤΩΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ 360,00 318/2003

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΙΑΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ (ΠΛΗΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ) 

ανά KWH 0,20 119/2002

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΕΡ−
ΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ 0,17 119/2002

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩ−

ΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ανά κυβικό 2,07 119/2002

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΣΕ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΟΛΕΜΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 1,64 119/2002
ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ 

ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ Ε/Γ ή Ε/Γ−Ο/Γ ΠΛΟΙΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ή ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ή ΞΕΝΗ ΣΗΜΑΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

5% επί της τιμής 
του ναύλου 804/2005

ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟ−

ΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ 
5% επί της τιμής 

του ναύλου 804/2005

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΟΥ ΕΠΙΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΛΟΙΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟ−
ΤΕ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ

1% επί της τιμής 
του ναύλου 804/2005

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΙΛΟ 
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΜΕ ΖΥΓΙΣΜΑ 0,35/τόνο

804/2005
ΜΕΤΑΓΓΙΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΑΝΕΥ ΖΥΓΙΣΜΑΤΟΣ 0,31/τόνο

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΥΤ/ΤΩΝ (PARKING) 
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (PARKING) K. ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΖΩΝΗ 

ΧΡΕΩΣΗΣ Α−ΩΡΕΣ ΑΠΟ 07:00 ΕΩΣ 22:00 (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΡΩΤΩΝ ΩΡΩΝ) 0,84/ώρα
603/2004

ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (PARKING) K. ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΖΩΝΗ 
ΧΡΕΩΣΗΣ Β−ΩΡΕΣ ΑΠΟ 22:01 ΕΩΣ 06:59 0,42/ώρα

4. Τη μη αναπροσαρμογή των τιμολογίων παράδοσης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων, τα οποία 
ισχύουν ως εξής: 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

Ειδικά απόβλητα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΟΣ

Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και κρουαζιερόπλοια
] ≤ 2.500 κ.ο.χ.

] 2.501 – 5.000 κ.ο.χ.
] 5.001 – 10.000 κ.ο.χ.

] > 10.001 κ.ο.χ.

245,70 ευρώ / κατάπλου
336,70 ευρώ / κατάπλου
518,70 ευρώ / κατάπλου
700,70 ευρώ / κατάπλου

Επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία  341,25 ευρώ / μήνα
Υδροπτέρυγα, ταχύπλοα επιβατηγά πλοία

(> 100 κ.ο.χ.)  332,15 ευρώ / μήνα 

Σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται
στο λιμένα Βόλου 

Μεταφ. ικαν. > 12 ατόμων
 18,20 ευρώ / μήνα 

• Για τα Εμπορικά Φορτηγά Πλοία, Δεξαμενόπλοια και Κρουαζιερόπλοια, στο σταθερό τέλος περιλαμβάνεται:
− Η παραλαβή πετρελαιοειδών αποβλήτων έως 7 μ3 και χρόνο παράδοσης μέχρι 2 ώρες. Κάθε επιπλέον κυβικό 

θα χρεώνεται με 40,04 € και κάθε επιπλέον ώρα με 44 €.
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− Η παραλαβή απορριμμάτων ως 5 μ3 και χρόνο παρά−
δοσης μέχρι 1 ώρα. Κάθε επιπλέον κυβικό θα χρεώνεται 
με 27,30 € και κάθε επιπλέον ώρα με 44 €.

Κατά την παραμονή του πλοίου στον λιμένα, για κάθε 
επιπρόσθετη παράδοση στερεών απορριμμάτων, το 
πλοίο θα χρεώνεται με 27,30 € / μ3.

• Για τα Υδροπτέρυγα και ταχύπλοα επιβατηγά πλοία, 
στο σταθερό τέλος περιλαμβάνεται η περισυλλογή 12 
μ3 το μήνα για τα απορρίμματα και 1,5 μ3 για τα πετρε−
λαιοειδή κατάλοιπα.

• Για τα Επιβατηγά − Οχηματαγωγά πλοία, το σταθερό 
τέλος ισχύει για την περίοδο λειτουργίας των πλοίων, 
θα είναι ανταποδοτικό, προσφέροντας μια παραλαβή 
μέχρι 10 μ3 πετρελαιοειδών αποβλήτων κάθε μήνα και 
μια παραλαβή στερεών απορριμμάτων μέχρι 10 μ3 κάθε 
μήνα. Χρόνος παράδοσης για τα πετρελαιοειδή απόβλη−
τα θεωρούνται οι 2 ώρες, ενώ για τα στερεά απορρίμμα−
τα είναι η 1 ώρα. Κάθε επιπλέον κυβικό πετρελαιοειδών 
καταλοίπων θα χρεώνεται με 40,04 €, ενώ κάθε επιπλέον 
κυβικό στερεών απορριμμάτων θα χρεώνεται με 27,30 
€. Κάθε επιπλέον ώρα και στις δύο περιπτώσεις θα 
χρεώνεται με 44 €.

• Για τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής 
μεταφορικής ικανότητας έως και 12 ατόμων δεν θα επι−
βάλλεται πάγιο τέλος. Σε κάθε περίπτωση διαβίβασης 
αιτήματος προσεγγίζοντος στο λιμένα Βόλου αλιευτικού 
ή σκάφους αναψυχής μεταφορικής ικανότητας έως και 
12 ατόμων να παραδώσει απόβλητα, θα ισχύει απευθείας 
χρέωση με βάση τον τύπο και τον πραγματικά παρα−
διδόμενο όγκο αποβλήτων. Ως ανηγμένες στη μονάδα 
χρεώσεις για τα πετρελαιοειδή απόβλητα και τα στερεά 
απορρίμματα λαμβάνονται οι 40,04 € / μ3 και 27 € / μ3 
αντίστοιχα.

Λύματα
Τύπος 

αποβλήτων
Χρέωση 
(ευρώ)

Παρατηρήσεις

Λύματα

364
(τιμή κατ΄ 
αποκοπή 
για παρα−
λαβή μέ−
χρι 15 μ3)

• Η παράδοση των αποβλήτων γίνε−
ται με μέσα του παραδίδοντος πλοί−
ου, εκτός των εύκαμπτων σωληνώσεων 
που θα παρέχονται από τα συλλεκτι−
κά μέσα (σωλήνες διατομής 2΄΄ και μή−
κους 23 μέτρων).
• Η χρέωση ισχύει για παραλαβή λυ−
μάτων εντός εργασίμων ωρών και ημε−
ρών, η οποία προσαυξάνεται κατά 40% 
για τις υπερωριακές παραλαβές στις 
εργάσιμες ημέρες και κατά τη διάρ−
κεια μη εργασίμων ημερών και αργιών. 
Παράδοση μεγαλύτερη του παραπά−
νω όγκου χρεώνεται με 22,75 ευρώ για 
κάθε πρόσθετο κυβικό μέτρο.
• Η χρέωση αυτή ισχύει για χρονική 
απασχόληση του συλλεκτικού μέσου 
μέχρι 2 ώρες, θεωρώντας ως χρόνο 
έναρξης απασχόλησης την άφιξη του 
μέσου στη θέση του πλοίου και χρόνο 
περάτωσης την αποσύνδεση του σω−
λήνα παραλαβής. Κάθε επιπλέον ώρα 
καθυστέρησης θα χρεώνεται με 136,50 
ευρώ επιπρόσθετα.

Έναρξη χρόνου απασχόλησης, η άφιξη του βυτιοφό−
ρου οχήματος στη θέση του εξυπηρετούμενου πλοίου. 
Λήξη χρόνου απασχόλησης, η αποσύνδεση του σωλή−
να παραλαβής αποβλήτων.

Η παραλαβή των καταλοίπων θα γίνεται με μέσα του 
εξυπηρετούμενου πλοίου. Στην περίπτωση που κριθεί 
αναγκαίο να χρησιμοποιηθούν μέσα άντλησης της εται−
ρείας μας, η χρέωση θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας.

Κατά την παραμονή του πλοίου στον λιμένα, για κάθε 
επιπρόσθετη παράδοση πετρελαιοειδών αποβλήτων, η 
χρέωση του πλοίου θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας.

Για απορρίμματα εμποτισμένα με πετρελαιοειδή υφί−
σταται προσαύξηση των ανωτέρω σχετικών τιμών για 
κάθε κυβικό μέτρο κατά 50 %.

Όλες οι προαναφερόμενες τιμές ισχύουν για οποιαδή−
ποτε ώρα έναρξης εργασιών, 365 ημέρες το χρόνο.

Η έκδοση της τελωνειακής άδειας, για κάθε προσέγ−
γιση του μέσου περισυλλογής (βυτιοφόρο όχημα), πε−
ριλαμβάνεται στο πάγιο τέλος.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης πλοίου, 

που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου παρα−
λαβής αποβλήτων, καταβάλλεται στο πλοίο αποζημίω−
ση, που υπολογίζεται από τη σχέση:

α = 100 [ν + 0,2 (ν−1)] [€]
όπου
α: το ποσό της αποζημίωσης σε ευρώ (€)
ν: οι ώρες αδικαιολόγητης καθυστέρησης του πλοίου
Παρατηρήσεις
α) Η καταβολή αποζημίωσης θα εξετάζεται εφόσον 

το πλοίο ή ο πράκτοράς του έχουν έγκαιρα υποβάλει 
το έντυπο κοινοποίησης (έντυπο Παραρτήματος II της 
Κ.Υ.Α.) σε όλους τους φορείς που προβλέπει η νομο−
θεσία (Ο.Λ.Β. Α.Ε., ανάδοχος, Κ.Λ. Βόλου). Επιπλέον το 
έντυπο κοινοποίησης πρέπει να έχει συμπληρωθεί με 
ορθά στοιχεία (τύπος και όγκος προς παράδοση απο−
βλήτων, προβλεπόμενες ώρες κατάπλου – απόπλου) 
ώστε να καθίσταται δυνατή η εκτίμηση του απαιτού−
μενου χρόνου παράδοσης.

β) Η αποζημίωση θα καταβάλλεται από την Ο.Λ.Β. 
Α.Ε. στο σκάφος, εφόσον αποδειχτεί το βάσιμο της 
καταγγελίας του πλοίου και αποδοθεί η καθυστέρηση 
σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Στη συνέχεια η Ο.Λ.Β. 
Α.Ε. θα παρακρατεί την αποζημίωση από την επόμενη 
εκκαθάριση προς τον ανάδοχο.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ
Ι. Πλοία που καταπλέουν συχνά – τουλάχιστον 36 προ−

σεγγίσεις ανά έτος – στο Λιμένα Βόλου, μπορούν να 
υπαχθούν στις παρακάτω εκπτωτικές κατηγορίες:

• Έκπτωση 50% επί του πάγιου τέλους με την προ−
ϋπόθεση ότι η παράδοση στερεών απορριμμάτων θα 
πραγματοποιείται κάθε δεύτερο κατάπλου ενώ η παρά−
δοση υγρών καταλοίπων δύο φορές σε κάθε συμβατικό 
έτος.

• Έκπτωση 35% επί του πάγιου τέλους με την προ−
ϋπόθεση ότι η παράδοση στερεών απορριμμάτων θα 
πραγματοποιείται σε κάθε κατάπλου ενώ η παράδοση 
υγρών καταλοίπων κάθε τέσσερις αφίξεις.

Παρατηρήσεις
1. Κάθε ενδιαφερόμενο πλοίο πρέπει να αιτηθεί την 

υπαγωγή του στην εκπτωτική κατηγορία που επιθυμεί.
2. Το πλοίο θα καταβάλλει τα κανονικά τέλη (χωρίς 

έκπτωση) και μόλις συμπληρώσει τις 36 προσεγγίσεις 
θα του επιστρέφεται το ποσό που προκύπτει από την 
έκπτωση του πάγιου τέλους.
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3. Για τα πλοία που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους 
στο εκπτωτικό τιμολόγιο, τα δικαιώματα του αναδόχου 
κατά τις διμηνιαίες εκκαθαρίσεις θα του αποδίδονται 
μειωμένα (σύμφωνα με το εκπτωτικό τιμολόγιο). Με 
το κλείσιμο του συμβατικού έτους θα ελέγχεται αν το 
πλοίο τελικά δικαιούται ή όχι την αιτηθείσα έκπτωση 
και ο ανάδοχος θα λαμβάνει τα τυχόν υπόλοιπα στην 
επόμενη διμηνιαία εκκαθάριση.

4. Εάν πραγματοποιηθούν παραδόσεις αποβλήτων πέ−
ραν αυτών που ορίζονται σε κάθε περίπτωση, η χρέω−
ση γι’ αυτές θα γίνει με το ισχύον κανονικό τιμολόγιο 
(χωρίς έκπτωση).

5. Η ακολουθία παραδόσεων αποβλήτων που ορίζει 
κάθε εκπτωτική κατηγορία αναφέρεται σε απόλυτο 
αριθμό προσεγγίσεων. Ως 1η προσέγγιση θεωρείται αυτή 
που λαμβάνει χώρα αμέσως μετά την αποδοχή από την 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. της αίτησης υπαγωγής σε εκπτωτική κατη−
γορία. Εάν π.χ. η εκπτωτική κατηγορία ορίζει παράδοση 
κάθε 4 προσεγγίσεις, το πλοίο δικαιούται της αντίστοι−
χης έκπτωσης στο πάγιο τέλος εφόσον παραδίδει στην 
1η, 5η, 9η κ.λπ. ή 2η, 6η, 10η κλπ ή 3η, 7η, 11η κλπ ή 4η, 8η, 12η 
κ.λπ. Εάν απαιτηθεί ενδιάμεση παράδοση αυτή θα χρε−
ώνεται με το κανονικό (μη εκπτωτικό τιμολόγιο) ενώ η 
αντίστοιχη προσέγγιση θα προσμετράται στο σύνολο 
για τη συμπλήρωση τουλάχιστον 36 αφίξεων. Προφανώς 
η μη παράδοση σε μια προβλεπόμενη προσέγγιση δε 
στερεί από το πλοίο το δικαίωμα έκπτωσης.

6. Οι παραδόσεις αποβλήτων πέραν των ποσοτήτων 
και της χρονικής διάρκειας που καλύπτει το πάγιο θα 
χρεώνονται με το ισχύον κανονικό τιμολόγιο (χωρίς 
έκπτωση).

ΙΙ. Εμπορικά Φ/Γ πλοία χωρητικότητας έως 500 κ.ο.χ. 
που καταπλέουν αποκλειστικά στον Προβλήτα Σιδη−
ροδρομικού Πορθμείου (Προβλήτα Πευκακίων) για εξυ−
πηρέτηση τοπικής εμπορευματικής κίνησης (διακίνηση 
εμπορευμάτων στις Β. Σποράδες), μπορούν να υπαχθούν 
στις ακόλουθες εκπτωτικές κατηγορίες:

• Πάγιο τέλος εξήντα ευρώ (€ 60,00) ανά κατάπλου. 
Το πάγιο περιλαμβάνει παράδοση στερεών απορριμ−
μάτων έως ένα κ.μ. (1 m3) και χρόνο παράδοσης έως 
μία (1) ώρα.

• Πάγιο τέλος πενήντα ευρώ (€ 50,00) ανά κατάπλου, 
εφόσον το πλοίο πραγματοποιεί τουλάχιστον σαράντα 
οκτώ (48) προσεγγίσεις ανά έτος. Το πάγιο περιλαμβά−
νει παράδοση στερεών απορριμμάτων έως ένα κ.μ. (1 
m3) και χρόνο παράδοσης έως μία (1) ώρα.

Παρατηρήσεις
1. Κάθε ενδιαφερόμενο πλοίο πρέπει να αιτηθεί την 

υπαγωγή του στην εκπτωτική κατηγορία που επιθυμεί.
2. Το πλοίο θα καταβάλλει τα κανονικά τέλη (€ 60,00) 

και μόλις συμπληρώσει τις 48 προσεγγίσεις θα του 
επιστρέφεται το ποσό που προκύπτει από την μείωση 
του πάγιου τέλους.

3. Για τα πλοία που έχουν αιτηθεί την υπαγωγή τους 
στο εκπτωτικό τιμολόγιο, τα δικαιώματα του αναδό−
χου κατά τις διμηνιαίες εκκαθαρίσεις θα του αποδίδο−
νται μειωμένα (50,00 €/κατάπλου). Με το κλείσιμο του 
συμβατικού έτους θα ελέγχεται αν το πλοίο τελικά 
συμπλήρωσε τις 48 προσεγγίσεις και ο ανάδοχος θα 
λαμβάνει τα τυχόν υπόλοιπα στην επόμενη διμηνιαία 
εκκαθάριση.

4. Στην περίπτωση παράδοσης υγρών αποβλήτων το 
πλοίο θα καταβάλει το πάγιο που ορίζει το κανονικό 

τιμολόγιο για την κατηγορία του, δηλαδή 245,70 ευρώ / 
κατάπλου (Φ/Γ έως 2.500 κ.ο.χ.). Το συγκεκριμένο πάγιο 
περιλαμβάνει τις ποσότητες και χρόνους παράδοσης 
στερεών – υγρών αποβλήτων που ορίζει το κανονικό 
τιμολόγιο.

5. Οι παραδόσεις αποβλήτων πέραν των ποσοτήτων 
και της χρονικής διάρκειας που καλύπτει το πάγιο θα 
χρεώνονται με το ισχύον κανονικό τιμολόγιο (χωρίς 
έκπτωση).

ΙΙΙ. Φορτηγίδες που διαχειρίζεται η εταιρεία Α.Ν.Ε. 
“ΗΡΑΚΛΗΣ” εφόσον αποκλειστικά χρησιμοποιούνται για 
τη μεταφορά αδρανών υλικών από τον Πλάτανο Αλμυ−
ρού στην Αγριά Βόλου θα χρεώνονται σε μηνιαία βάση 
με το ποσό που προβλέπει το ισχύον τιμολόγιο για τα 
εμπορικά Φ/Γ πλοία χωρητικότητας 2.501 – 5.000 κο.χ. 
δηλαδή με 336,70 € / μήνα. Το προαναφερόμενο πάγιο 
μηνιαίο τέλος αφορά μία (1) παράδοση ανά μήνα και 
περιλαμβάνει τις ποσότητες και χρόνους παράδοσης 
στερεών – υγρών αποβλήτων που ορίζει το κανονικό 
– μη εκπτωτικό – τιμολόγιο.

Παρατηρήσεις
1. Οι παραδόσεις αποβλήτων πέραν της μίας (1) ανά 

μήνα που προβλέπει το μηνιαίο πάγιο τέλος, θα χρε−
ώνονται με το ισχύον κανονικό τιμολόγιο (χωρίς έκ−
πτωση).

2. Οι παραδόσεις αποβλήτων πέραν των ποσοτήτων 
και της χρονικής διάρκειας που καλύπτει το πάγιο, θα 
χρεώνονται με το ισχύον κανονικό τιμολόγιο (χωρίς 
έκπτωση).

5. Tην κατάργηση του τιμολογίου χρήσης μηχανη−
μάτων ελέγχου επιβατών κρουαζιέρας στον επιβατικό 
σταθμό, που καθιερώθηκε με την υπ’ αριθμ. 351/2003 
Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και ανέρχεται στο 
ποσό των 0,84 € ανά επιβάτη, καθώς είναι ανενεργό 
από την καθιέρωσή του. Επίσης την κατάργηση του 
τιμολογίου ανέλκυσης−καθέλκυσης σκαφών, βάρους έως 
και 1,5 τόνου που ανέρχεται στο ποσό των 24,26 € ανά 
τεμάχιο. Την κατάργηση τέλος, των αναφερομένων στον 
κάτωθι πίνακα τιμολογίων που αφορούν τη διακίνηση 
εμπορευματοκιβωτίων, εξ’ αιτίας της διαφοροποίησης 
του αντίστοιχου συστήματος χρέωσης όπως τούτο 
προαναφέρεται. 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Δ.Σ. Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ−

ΜΟΓΗΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 20΄΄ έμφορτο από 

πλοίο σε δάπεδο 804/2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 20΄΄ έμφορτο από 
δάπεδο σε αυτοκίνητο 804/2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 20΄΄ κενό από 
πλοίο σε δάπεδο 804/2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 20΄΄ κενό από 
δάπεδο σε αυτοκίνητο 804/2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 40΄΄ έμφορτο από 
πλοίο σε δάπεδο 804/2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 40΄΄ έμφορτο από 
δάπεδο σε αυτοκίνητο 804/2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 40΄΄ κενό από 
πλοίο σε δάπεδο 804/2005

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 40΄΄ κενό από 
δάπεδο σε αυτοκίνητο 804/2005

ΕΞΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 20΄΄ έμφορτο από 
αυτοκίνητο σε δάπεδο 804/2005



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 32523

ΕΞΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 20΄΄ έμφορτο από 
δάπεδο σε πλοίο

804/2005

ΕΞΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 20΄΄ κενό από 
αυτοκίνητο σε δάπεδο

804/2005

ΕΞΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 20΄΄ κενό από 
δάπεδο σε πλοίο

804/2005

ΕΞΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 40΄΄ έμφορτο από 
αυτοκίνητο σε δάπεδο

804/2005

ΕΞΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 40΄΄ έμφορτο από 
δάπεδο σε πλοίο

804/2005

ΕΞΑΓΩΓΗ Εκφόρτωση C/N 40΄΄ κενό από 
αυτοκίνητο σε δάπεδο

804/2005

ΕΞΑΓΩΓΗ Φόρτωση C/N 40΄΄ κενό από 
δάπεδο σε πλοίο

804/2005

Μετακίνηση καπακιών (αφαίρεση−
τοποθέτηση)

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ κενό επί πλοίου 804/2005
Μετακίνηση C/N 20΄΄ έμφορτο επί πλοίου 804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ κενό επί πλοίου 804/2005
Μετακίνηση C/N 40΄΄ έμφορτου επί πλοίου 804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ κενό επί δαπέδου 804/2005
Μετακίνηση C/N 20΄΄ έμφορτο επί δαπέδου 804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ κενό επί δαπέδου 804/2005
Μετακίνηση C/N 40΄΄ έμφορτο επί δαπέδου 804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ κενό από αυτοκίνητο σε 
αυτοκίνητο 

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ έμφορτο από 
αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο

804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ κενό από αυτοκίνητο 
σε αυτοκίνητο

804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ έμφορτο από 
αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο

804/2005

Φόρτωση C/N 20΄΄ έμφορτο από δάπεδο σε 
βαγόνι σιδηρόδρομου 

804/2005

Φόρτωση C/N 20΄΄ κενό από δάπεδο σε 
βαγόνι σιδηρόδρομου

804/2005

Φόρτωση C/N 40΄΄ έμφορτο από δάπεδο σε 
βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Φόρτωση C/N 40΄΄ κενό από δάπεδο σε 
βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Εκφόρτωση C/N 20΄΄ έμφορτο από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε δάπεδο

804/2005

Εκφόρτωση C/N 20΄΄ κενό από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε δάπεδο

804/2005

Εκφόρτωση C/N 40΄΄ έμφορτο από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε δάπεδο

804/2005

Εκφόρτωση C/N 40΄΄ κενό από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε δάπεδο

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ έμφορτο από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ κενό από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ έμφορτο από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ κενό από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ έμφορτο από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε αυτοκίνητο

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ κενό από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε αυτοκίνητο

804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ έμφορτο από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε αυτοκίνητο

804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ κενό από βαγόνι 
σιδηροδρόμου σε αυτοκίνητο

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ έμφορτο από 
αυτοκίνητο σε βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Μετακίνηση C/N 20΄΄ κενό από αυτοκίνητο σε 
βαγόνι σιδηροδρόμου

804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ έμφορτο από 
αυτοκίνητο σε βαγόνι σιδηροδρόμου 804/2005

Μετακίνηση C/N 40΄΄ κενό από αυτοκίνητο 
σε βαγόνι σιδηροδρόμου 804/2005

6. Τη διαμόρφωση των οικονομικών προσαυξήσεων 
για παροχή των πάσης φύσεως υπηρεσιών και εργασιών 
εκτός αυτών που παρέχονται προς διακίνηση εμπορευ−
ματοκιβωτίων (containers) πέραν του κανονικού ωραρί−
ου, σαββατοκύριακου και αργιών κατά τα αναγραφό−
μενα στον κάτωθι πίνακα. 

Χρόνος παροχής υπηρεσιών 
& εργασιών

Ποσοστό προσαύξησης 
επί του κανονικού 

τιμολογίου
Δευτέρα έως και Παρασκευή 
από ώρα 07:00 έως ώρα 14:00 

Κανονικό τιμολόγιο

Δευτέρα έως και Παρασκευή 
από ώρα 14:01 έως ώρα 21:00

25%

Δευτέρα έως και Παρασκευή 
από ώρα 21:01 έως ώρα 06:00

50%

Σάββατο και Κυριακή 
από ώρα 07:00 έως ώρα 21:00

25%

Σάββατο και Κυριακή 
από ώρα 21:01 έως ώρα 06:00

50%

Επίσημες Αργίες 
από ώρα 00:01 έως ώρα 24:00

75%

7. Την πραγματοποίηση των χρεώσεων, για τους μεν 
χώρους εναπόθεσης εμπορευματοκιβωτίων σύμφωνα 
με το ανωτέρω προτεινόμενο τιμολόγιο χρήσης χερ−
σαίου λιμενικού χώρου β΄ δεκαπενθημέρου ανεξαρτή−
τως χρονικής διάρκειας, για δε τα εναποτιθέμενα φορ−
τία σε χερσαίους χώρους της προβλήτας Πευκακίων 
τα ανωτέρω προτεινόμενα τιμολόγια χρήσης ακάλυ−
πτου λιμενικού χώρου α΄ και β΄ δεκαπενθημέρου αντί−
στοιχα (πίνακας 1.).

8. Στις ανωτέρω τιμές δε συμπεριλαμβάνονται ο Φ.Π.Α. 
και το αναλογούν Χαρτόσημο − Ο.Γ.Α. 

9. Οι συναλλασσόμενοι με την Ο.Λ.Β. Α.Ε. πλοιοκτήτες, 
ναυτικοί πράκτορες, εκτελωνιστές, φορτωτές και παρα−
λήπτες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
με αίτησή του και για λογαριασμό των οποίων εκτε−
λούνται οι εργασίες φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς, 
όπως επίσης και κάθε άλλη παρεχόμενη υπηρεσία από 
την Ο.Λ.Β. Α.Ε, υποχρεούνται στην καταβολή των πάσης 
φύσεως δικαιωμάτων που προβλέπονται από τα τιμο−
λόγια παροχής υπηρεσιών της Ο.Λ.Β. Α.Ε.

Η ισχύς της ανωτέρω απόφασης αρχίζει ένα μήνα 
μετά την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΩΛΙΑΣ

 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ 
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02023411112070012*

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 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/CDμ ρφή

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 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• 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.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• 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.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* 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 τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00
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