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ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
12 Απριλίου 2017

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου κομίστρου μετακίνησης στους
σπουδαστές των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/
Μακεδονίας.

2

Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ.2232.11-2/25924/2017
(1)
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου κομίστρου μετακίνησης στους
σπουδαστές των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/
Μακεδονίας.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 26 του ν. 2638/1998 (204Α΄/02-09-1998)
«Οργάνωση και λειτουργία της Ναυτικής εκπαίδευσης».
β. Του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (33Α΄/03-03-2011)
και ειδικότερα της παρ. 4 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 4337/
2015 (129Α΄/17-10-2015).
γ. Του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (261Α΄/17-12-2014).
δ. Του ν.δ. 99/1973 (173Α΄/11-8-73) «Περί συστάσεως
Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης».
ε. Του π.δ. 103/2014 (170Α΄/28-08-2014) «Οργανισμός
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».
στ. Του π.δ. 70/2015 (114Α΄/22-9-2015) «Ανασύσταση
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία
του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής».
ζ. Του π.δ. 73/2015 (116Α΄/23-9-2015) «Διορισμός αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
και Υφυπουργών».

Αρ. Φύλλου 1289

η. Του π.δ. 125/2016 (210Α΄/05-11-2016) «Διορισμός
Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
θ. Της αριθμ. 2232.11/39299/2015/30-12-2015 κοινής
υπουργικής απόφασης (2936Β΄/31-12-2015) «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου
εισιτηρίου μετακίνησης στους σπουδαστές της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου».
ι. Της αριθμ. Υ29/08-10-2015 απόφασης (2168Β΄/
09-10-2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή
Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».
ια. Του αρ. πρ.: 2814.1.2/107967/2016/20-12-2016 εισηγητικού σημειώματος ΥΝΑΝΠ/ΓΔΟΥ.
ιβ. Του π.δ. 123/2016 (208Α΄/04-11-2016) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης … Ανάπτυξης και Τουρισμού, Μεταφορών και
Δικτύων».
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας,
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού
του ειδικού λογαριασμού του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΑΕ 0828), εκτιμώμενου ύψους 54.375 ευρώ
για το οικονομικό έτος 2017 και 163.125 ευρώ περίπου
ετησίως για καθένα από τα επόμενα έτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι -Χρονική διάρκεια ισχύος
1. Για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού Ασπροπύργου (ΑΕΝ/Ασπροπύργου) και Μακεδονίας (ΑΕΝ/
Μακεδονίας) χορηγείται Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις αριθμ.
Οικ. Α-47061/3652/27-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση (2324Β΄/29-08-14) και αριθμ. οικ. Α-45788/3552/
05-08-2014 κοινή υπουργική απόφαση (2283Β΄/
26-08-2014) όπως ισχύουν, καθώς επίσης και τα άρθρα
2, 3, 4 και 5 της παρούσας απόφασης.
2. Δικαιούχοι της Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου
Κομίστρου είναι ανεξαρτήτως του χρόνου εισαγωγής
τους, όλοι οι σπουδαστές των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και
ΑΕΝ/Μακεδονίας.
3. Υπό την επιφύλαξη του άρθρου 5, η Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου ισχύει για μέγιστο χρονικό
διάστημα εννέα μηνών κάθε ακαδημαϊκού έτους, αρχομένου από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.
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Άρθρο 2
Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου
1. Οι κάτοχοι των Καρτών Μετακίνησης Μειωμένου
Κομίστρου δικαιούνται με την επίδειξή τους να καταβάλλουν μειωμένες, κατά 50% τιμές κομίστρου, δηλαδή τιμές
μειωμένων εισιτηρίων ή τιμή μειωμένης μηνιαίας κάρτας
απεριορίστων διαδρομών, στα αστικά συγκοινωνιακά
μέσα περιοχής αρμοδιότητας του Οργανισμού Αστικών
Συγκοινωνιών Αττικής (Ο.Α.Σ.Α.) ή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης του (Ο.Α.Σ.Θ.) κατά
περίπτωση, σύμφωνα με τους ισχύοντες περιορισμούς.
2. Η Κάρτα Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου είναι
αυστηρά προσωπική για το δικαιούχο. Ο δικαιούχος
οφείλει να φέρει αυτή εντός των μέσων μαζικής μεταφοράς και να την επιδεικνύει όταν του ζητηθεί, μαζί με τον
ισχύοντα τύπο μειωμένου κομίστρου και το Διαβατήριο
ή Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας αυτού.
Άρθρο 3
Διαδικασία έκδοσης Κάρτας
Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου
1. Οι σπουδαστές των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/
Μακεδονίας που αιτούνται τη χορήγηση Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, υποβάλλουν κάθε
ακαδημαϊκό έτος, αίτηση στη Γραμματεία της οικείας
Σχολής, η οποία ακολούθως διαβιβάζει κατά περίπτωση
στον Ο.Α.Σ.Α. ή στον Ο.Α.Σ.Θ., συγκεντρωτικό αίτημα
για τον αριθμό των αιτούμενων Καρτών Μετακίνησης
Μειωμένου Κομίστρου.
2. Οι Κάρτες Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου, παραδίδονται από τον Ο.Α.Σ.Α. ή τον Ο.Α.Σ.Θ. στις Γραμματείες των ΑΕΝ/Ασπροπύργου και AEN/Μακεδονίας
αντίστοιχα, οι οποίες στην συνέχεια είναι υπεύθυνες για
την παράδοση των καρτών στους δικαιούχους και για
την ορθή αναγραφή των στοιχείων αυτών. Ειδικότερα
για τον Ο.Α.Σ.Α ισχύουν τα προβλεπόμενα από το άρθρο
5 της υπ’ αριθμ. Οικ. Α-47061/3652/27-08-2014 κοινής
υπουργικής απόφασης (2324Β΄/29-08-2014).
3. Η τιμή διάθεσης του σώματος κάθε Κάρτας Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. και του Ο.Α.Σ.Θ. αντίστοιχα. Το
ποσό που βαρύνει το σπουδαστή, συγκεντρώνεται από
τη Γραμματεία της οικείας Σχολής μαζί με τις αιτήσεις
των ενδιαφερόμενων σπουδαστών.
4. Αν οι δικαιούχοι διαπιστώσουν οποιοδήποτε σφάλμα στα καταχωρημένα στοιχεία τους, οφείλουν να απευθυνθούν άμεσα στη Γραμματεία της οικείας Σχολής, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στη σχετική διόρθωση.
5. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, οι σπουδαστές δύνανται να αιτούνται την επανέκδοση αυτής από
τη Γραμματεία της οικείας Σχολής, προκειμένου η διαδικασία να πραγματοποιηθεί εξ’ αρχής ως άνω. Για την επανέκδοση της κάρτας επιβαρύνεται μόνο ο ενδιαφερόμενος
σπουδαστής, με το ποσό της ως άνω παραγράφου 3.
Άρθρο 4
Διακοπή ισχύος Κάρτας
Μετακίνησης Μειωμένου Κομίστρου
1. Η παροχή μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται
όταν ο δικαιούχος:

Τεύχος Β’ 1289/12.04.2017

α) καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις,
β) αναστείλει ή διακόψει τις σπουδές του στην
ΑΕΝ/Ασπροπύργου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση
γ) μετεγγραφεί ή διαγραφεί από την ΑΕΝ/Ασπροπύργου ή ΑΕΝ/Μακεδονίας κατά περίπτωση
2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, η κάρτα επιστρέφεται από το σπουδαστή στη Γραμματεία οικείας
Σχολής και εν συνεχεία στον Ο.Α.Σ.Α. ή στον Ο.Α.Σ.Θ.
κατά περίπτωση.
Άρθρο 5
Πληρωμή Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Α.Σ.Θ.
1. Η καταβολή στον Ο.Α.Σ.Α και στον Ο.Α.Σ.Θ. των
σχετικών δαπανών μετακίνησης των σπουδαστών της
ΑΕΝ/Ασπροπύργου και ΑΕΝ/Μακεδονίας αντιστοίχως,
με μειωμένες τιμές κομίστρου, θα πραγματοποιούνται
από την Παγία Προκαταβολή Κεφαλαίου Ναυτικής
Εκπαίδευσης οικείας Σχολής και θα διενεργούνται με
συμβάσεις που θα συνάπτονται μεταξύ του Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ο.Α.Σ.Α.
ή του Ο.Α.Σ.Θ. κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του
ν. 3920/2011 περί «Εξυγίανσης, αναδιάρθρωσης και
ανάπτυξης των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας
Αττικής» (33Α’/03-03-2011) για τον Ο.Α.Σ.Α όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 18 του
ν. 4337/2015 (129Α΄/17-10-2015) και σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 30 του
ν. 4313/2014 “Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις”
(261Α’/17-12-2014) για τον Ο.Α.Σ.Θ.
Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις
Από τη δημοσίευση της παρούσας καταργείται η
αριθμ. 2232.11/39299/2015/30-12-2015 κοινή υπουργική απόφαση (2936Β΄/31-12-2015) με θέμα «Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης της παροχής μειωμένου
εισιτηρίου μετακίνησης στους σπουδαστές της ΑΕΝ/
Ασπροπύργου».
Άρθρο 7
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 5 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί
Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υποδομών
και Μεταφορών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Τεύχος Β’ 1289/12.04.2017
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Αριθμ. 3113.11/26196/2017
(2)
Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.)
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 7,10, παρ. 3α του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314)
όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
β) 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,
γ) των άρθρων 41 και 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
δ) του άρθρου 21 «Διάσπαση Λιμενικών Ταμείων - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Α.Ε. του ν. 2932/2001
(Α΄145), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε) του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Λιμενικά τέλη επιβατών» (Α΄90), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
στ) του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 (Α’ 92) « Τουριστικά
πλοία και άλλες διατάξεις»,
ζ) του π.δ. 125/2016 (Α΄ 210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
η) του π.δ. 73/2015 (Α΄116/23-9-2015) «Διορισμός
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών»,
θ) της αριθ. ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ2016/14-11-2016
(Β΄ 3696) απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου»,
ι) του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178).
2. Της αριθ. 8122.1/50/06-10-2014 (Β΄ 2747/2014) απόφαση των Υπουργών Οικονομικών Ναυτιλίας και Αιγαίου
«Έγκριση κανονισμού τιμολογίων Οργανισμού Λιμένος
Ηγουμενίτσας Α.Ε. (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.)».
3. Το αριθ. 7901/23-12-2016 έγγραφο του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., με συνημμένη την
αριθ. 217/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. για την
τροποποίηση του κανονισμού τιμολογίων του Οργανισμού.
4. Το αριθ. 2814.2/8242/2017/01-02-2017 έγγραφο της
Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Α. Την έγκριση της τροποποίησης του άρθρου 4 του
Κανονισμού Τιμολογίων του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (απόφαση 8122.1/50/2014 - ΦΕΚ Β΄ 2747/2014)
ως εξής:

10911

Άρθρο 4α - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
(ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ), ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΥΜΝΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
Τα δικαιώματα προσόρμισης (ελλιμενισμού), παραβολής και πρυμνοδέτησης των επαγγελματικών αλιευτικών
σκαφών εντός ζώνης λιμένα αρμοδιότητας Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
υπολογίζονται όπως κατωτέρω:
Μήκος
σκάφους (μ)

Τέλη προσόρμισης
(ελλιμενισμού)

Επαγγελματικά αλιευτικά μήκους μέχρι
5 μέτρα

0,020€ ανά
μέτρο μήκους ημερησίως

0,024 € ανά
μέτρο μήκους ημερησίως

0,030 € ανά
μέτρο μήκους ημερησίως

Επαγγελματικά αλιευτικά μήκους
άνω των 5
μέτρων

0,040 € ανά
μέτρο μήκους ημερησίως

0,048 € ανά
μέτρο μήκους ημερησίως

0,060 € ανά
μέτρο μήκους ημερησίως

Τέλη
Τέλη
πρυμνοδέ- πλευρίσεως
τησης
(παραβολής)

Άρθρο 4β - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΟΡΜΙΣΗΣ
(ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ ΠΛΑΓΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΜΙΚΡΩΝ
ΣΚΑΦΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΗΜΕΡΟΠΛΟΙΩΝ ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΖΩΝΗΣ
ΛΙΜΕΝΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.
4.1 Ο ακόλουθος πίνακας τιμών αφορά τις τιμές προσόρμισης/ελλιμενισμού των πλοίων αναψυχής - επαγγελματικών και ιδιωτικής χρήσης - μικρών σκαφών, επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων καθώς επίσης και των
παραδοσιακών πλοίων και ισχύει κατά τους μήνες Μάιο Ιούνιο - Ιούλιο - Αύγουστο και Σεπτέμβριο εκάστου έτους.
Μήκος σκάφους (μ)

Ημέρα

Εβδομάδα

Μήνας

Ετήσιο

Έως 8m

8,00€

53,00€

216,00€ 1.898,00€

8,01-10m

1,20€ ανά
μέτρο

64,00€

259,00€ 2.278,00€

10,01-12m

1,40€ ανά
μέτρο

93,00€

378,00€ 3.322,00€

12,01-15m

1,50€ ανά
120,00€
μέτρο

486,00€ 4.271,00€

15,01-20m

1,70€ ανά
170,00€
μέτρο

689,00€ 6.050,00€

Άνω των
2,00€ ανά
266,00€ 1.080,00€ 9.490,00€
20m
μέτρο
Οι ανωτέρω τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
4.2 Κατά τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο έκαστου
έτους, παρέχεται έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) σε
όλες τις κατηγορίες του πίνακα τιμών.
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4.3 Κατά τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο,
Φεβρουάριο και Μάρτιο έκαστου έτους, παρέχεται έκπτωση πενήντα τοις εκατό (50%) σε όλες τις κατηγορίες
του πίνακα τιμών.
4.4 Κατά την πλαγιοδέτηση τα τέλη ελλιμενισμού προσαυξάνονται κατά 70% κατά τους μήνες Μάιο - ΙούνιοΙούλιο-Αύγουστο-Σεπτέμβριο κάθε έτους.
4.5 Σκάφη τύπου Καταμαράν (Catamaran) ή Τραϊαμαράν (Trimaran), είτε ιδιωτικά είτε επαγγελματικά αναψυχής, καταβάλουν τέλη ελλιμενισμού προσαυξημένα κατά
30% μόνο κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου-Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.
4.6 Για τις παρεχόμενες ευκολίες και εξυπηρετήσεις
προς τα ελλιμενιζόμενα σκάφη, ο Οργανισμός Λιμένος
Ηγουμενίτσας εισπράττει από τους υπόχρεους τα ανάλογα τέλη ελλιμενισμού και άλλα δικαιώματα (π.χ. παροχής
δικτύων, κ.λπ.), που προβλέπεται από το τιμολόγιο του,
όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά.
4.7 Οι χρεώσεις ελλιμενισμού υπολογίζονται σύμφωνα
με το ακέραιο μήκος του σκάφους στο οποίο συνυπολογίζονται και τυχόν προσθήκες, πλατφόρμες, κ.λπ.
4.8 Βοηθητικοί λέμβοι ή άλλα πλωτά μέσα των ελλιμενιζόμενων σκαφών εφ’ όσον βρίσκονται στη θαλάσσια ζώνη της ΟΛΗΓ ΑΕ, επιβαρύνονται με τις ανάλογες
χρεώσεις.
4.9 Υπόχρεος για την καταβολή των ανωτέρω χρεώσεων και δικαιωμάτων είναι ο πλοιοκτήτης ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή ο χρήστης του σκάφους ο οποίος ευθύνεται
και εις ολόκληρο με τον πλοιοκτήτη ως πρωτοφειλέτης.
4.10 Οι χρεώσεις ελλιμενισμού των καταπλεόντων σκαφών προκαταβάλλονται με τον κατάπλου του σκάφους
και πρέπει να καλύπτουν την συμφωνηθείσα χρονική
περίοδο. Ως πρώτη ημέρα για τον υπολογισμό της καταβολής χρεώσεων ελλιμενισμού λογίζεται το από του
μεσονυκτίου αρχόμενο 24ωρο εντός του οποίου κατέπλευσε το σκάφος στο καταφύγιο σκαφών. Η πληρωμή
των τελών ελλιμενισμού θα καταβάλλονται τοις μετρητοίς ή με επιταγή ημέρας αναγνωρισμένου πιστωτικού
ιδρύματος στην Ελλάδα.
4.11 Σε περίπτωση απόπλου ή εγκατάλειψης για
οποιονδήποτε λόγο της θέσης πριν από τον συμφωνηθέντα χρόνο, δεν υποχρεούται ο ΟΛΗΓ στην επιστροφή
προκαταβληθέντων χρεώσεων.
4.12 Ημέρες απουσίας των σκαφών από τον χώρο ελλιμενισμού τους περιλαμβάνονται στη συμφωνηθείσα
χρέωση αυτών για τον αντίστοιχο χρόνο παραμονής,
προκειμένου τα σκάφη να διατηρούν το δικαίωμα ελλιμενισμού. Η χρέωση των σκαφών αυτών διακόπτεται
μόνο στη περίπτωση που ειδοποιηθεί εγγράφως η ΟΛΗΓ
ΑΕ από τον ιδιοκτήτη ή τον κυβερνήτη του σκάφους ότι
δεν επιθυμούν τη διατήρηση του δικαιώματος ελλιμενισμού και από την ημέρα υποβολής της πιο πάνω έγγραφης ειδοποίησης και μετά.
4.13 Σκάφη που παραμένουν ελλιμενιζόμενα στους
χώρους εξυπηρέτησης σκαφών για χρονικό διάστημα
μεγαλύτερο του μηνός, οφείλουν να προκαταβάλουν
τουλάχιστον κάθε μήνα και εντός του πρώτου 5νθήμερου αυτού, τις χρεώσεις ελλιμενισμού, ώστε να τύχουν
της ανάλογης έκπτωσης.
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4.14 Οι έχοντες καταλάβει μόνιμη θέση ελλιμενισμού κατόπιν εγκρίσεως από την αρμόδια Διεύθυνση
της ΟΛΗΓ Α.Ε. (μετά από απόφαση του Δ.Σ.) πρέπει να
καταβάλλουν το ετήσιο τέλος ελλιμενισμού έως 30/01
τρέχοντος έτους για να έχουν την σχετική έκπτωση (50%)
επί του γενικού τιμολογίου.
4.15 Η καθυστέρηση καταβολής τελών ελλιμενισμού πέραν των 30 ημερών συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια
κάθε δικαιώματος ελλιμενισμού του σκάφους, παρέχεται
δε στον ΟΛΗΓ το δικαίωμα να διακόψει όλες τις τυχόν παρεχόμενες εκπτώσεις προς το σκάφος και να απομακρύνει
τούτο από τη ζώνη αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ ΑΕ χωρίς καμία
απολύτως αξίωση του ιδιοκτήτη του για αποζημίωση.
4.16 Σκάφη που αποπλέουν έστω και προσωρινά από
τη ζώνη αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ ΑΕ θα πρέπει να έχουν
εξοφλήσει όλες τις οφειλές τουλάχιστον μέχρι την ημέρα
απόπλου τους, διαφορετικά η μη εξόφληση των πάσης
φύσεως οφειλών συνεπάγεται αυτοδικαίως την απώλεια
κάθε δικαιώματος ελλιμενισμού του σκάφους.
4.17 Η καθυστέρηση εξόφλησης τελών για ελλιμενισμό ή άλλες υπηρεσίες, συνεπάγεται την επιβολή των
νόμιμων τόκων υπερημερίας ανεξάρτητα από άλλες
κυρώσεις που μπορεί να προβλέπονται ή και νομικές
ενέργειες (αποβολής, κατάσχεσης, κ.λπ.) σύμφωνα με
την κείμενη νομοθεσία.
4.18 Επαγγελματικά σκάφη που καταπλέουν στη ζώνη
αρμοδιότητας της ΟΛΗΓ ΑΕ για ολιγόωρη παραμονή
προκειμένου να αποβιβάσουν ή να επιβιβάσουν πελάτες ή κάνουν χρήση των εγκαταστάσεων, υποχρεούνται
στην καταβολή ημερήσιας χρέωσης ελλιμενισμού.
4.19 Ναυταθλητικά σκάφη, καθώς και τα λοιπά σκάφη/πλοία, που συμμετέχουν σε ναυταθλητικούς αγώνες,
απαλλάσσονται των καθοριζόμενων τελών προσόρμισης, κατά τη διάρκεια των αγώνων αυτών, σύμφωνα με
βεβαίωση της οικείας Λιμενικής Αρχής.
4.20 Η Διοίκηση της ΟΛΗΓ ΑΕ έχει τη δυνατότητα να
ζητήσει την καταβολή εγγύησης, η οποία παραμένει στην
αρμόδια οικονομική υπηρεσία του ΟΛΗΓ και επιστρέφεται άτοκα με την λήξη της σύμβασης ελλιμενισμού,
εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι αυτής. Η εγγύηση
σε καμία περίπτωση δεν συμψηφίζεται με οφειλόμενα
τέλη ή άλλες υποχρεώσεις.
4.21 Τα σκάφη είναι υπόχρεα για την καταβολή πάσης
φύσεως εισφορών που προβλέπονται από τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις.
4.22 Οι κυβερνήτες των σκαφών υποχρεούνται να παρέχουν τα ναυτιλιακά έγγραφα που ζητούνται από τους
υπεύθυνους της ΟΛΗΓ ΑΕ.
B. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Πειραιάς, 6 Απριλίου 2017
Οι Υπουργοί
Οικονομικών

Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής
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