ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)
(εγκεκριµένος βάσει της υ̟’ αριθ. 99/14/28-11-2016 Α̟όφασης ∆.Σ. Ο.Λ.Α. Α.Ε.)

Ο Οργανισµός Λιµένος Αλεξανδρού̟ολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.), στο ̟λαίσιο των καταστατικών
σκο̟ών του, για τη συνεχή βελτίωση των ̟αρεχοµένων λιµενικών υ̟ηρεσιών και για την
ανά̟τυξη και λειτουργία του λιµένα Αλεξανδρού̟ολης, εισ̟ράττει τέλη και δικαιώµατα ̟αροχής
λιµενικών και λοι̟ών υ̟ηρεσιών, χρήσης µηχανικών µέσων, εγκαταστάσεων, χώρων, σύµφωνα
µε τις αναφερόµενες στον ̟αρόντα Κανονισµό διατάξεις και το εγκεκριµένο Τιµολόγιο Παροχής
Υ̟ηρεσιών.
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Σελ. 8

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΟ∆ΟΣΙΑ Ο.Λ.Α. Α.Ε.
1. Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. έχει α̟ό το νόµο το α̟οκλειστικό δικαίωµα χρήσης και εκµετάλλευσης του
Λιµένα και κάθε χώρου µέσα στη χερσαία Ζώνη. Όλες οι εργασίες εκτελούνται α̟οκλειστικά
µε τα µέσα και το ̟ροσω̟ικό του Οργανισµού Λιµένα Αλεξανδρού̟ολης Α.Ε.
2. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. δεν διαθέτει ε̟αρκές ̟ροσω̟ικό ή ε̟αρκή µηχανήµατα, µέσα
και οχήµατα για τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης, τροφοδοσίας των ̟λοίων, µεταφοράς
και α̟οθήκευσης, διατηρεί το δικαίωµα να συνά̟τει συµβάσεις µε τρίτους, ορισµένου χρόνου,
για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών µε τιµές ̟ου δεν υ̟ερβαίνουν αυτές του ισχύοντος
τιµολογίου του Ο.Λ.Α. Α.Ε. Οι ανάδοχοι εκτέλεσης αυτών των εργασιών και οι εκτελούντες
αυτές τις εργασίες είναι εφοδιασµένοι µε όλες τις νόµιµες άδειες για τη χρήση µηχανηµάτων
και ̟αρέχουν τις συµβατικές τους υ̟οχρεώσεις µε νόµιµα α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό. Στην
̟ερί̟τωση ̟ου οι ̟αραλή̟τες ή φορτωτές εµ̟ορευµάτων µε αίτησή τους ζητήσουν για
ειδικούς λόγους να χρησιµο̟οιήσουν δικά τους µηχανικά µέσα φορτοεκφόρτωσης και
µεταφοράς, και ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή οι ανάδοχοι εργολάβοι µηχανηµάτων δεν µ̟ορούν να
διαθέσουν αυτά, ε̟ιτρέ̟εται α̟ό τον Οργανισµό ή είσοδος µηχανηµάτων και εξαρτηµάτων
̟ρος εργασία. Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. εισ̟ράττει δικαίωµα ̟αραχώρησης χρήσης ιδιωτικών µηχανικών
µέσων, υ̟ολογιζόµενο ως ̟οσό ανά µονάδα φορτίου ή ̟οσοστό ε̟ί της αντίστοιχου
τιµολογίου του Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή µε άλλο τρό̟ο, o ο̟οίος καθορίζεται συγκεκριµένα σε
κανονισµό ή τιµολογιακή διάταξη.
3. Ο̟οιαδή̟οτε ̟αροχή υ̟ηρεσίας α̟ό τρίτους και ειδικότερα φορτοεκφόρτωσης, µεταφοράς,
α̟οθήκευσης, εκµετάλλευσης ή χρήσης χώρων, καθαριότητας, ασφάλειας, τροφοδοσίας
̟λοίων, ̟αροχών α̟ό δίκτυα, καβοδεσίας, ελλιµενισµού και ρυµούλκησης εντός των ορίων
της λιµενικής ζώνης, εκτός αυτών ̟ου ε̟ιτρέ̟ονται α̟ό νόµο, κανονισµό ή διάταξη,
̟ραγµατο̟οιείται µόνον, κατό̟ιν άδειας ή εξουσιοδότησης του Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή υ̟ογραφής
σχετικής σύµβασης, στην ο̟οία αναφέρονται και τα τυχόν δικαιώµατα υ̟έρ του
Οργανισµού.
4. Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. στα ̟λαίσια της εµ̟ορικής του ̟ολιτικής, για την ̟αροχή κινήτρων
̟ροσέλκυσης φορτίων, δύναται µε έγκριση του ∆.Σ. να συνά̟τει συµβάσεις µε ενδιαφερόµενες
ναυτιλιακές εταιρείες ή µε κάθε νοµικό ή φυσικό ̟ρόσω̟ο ̟ου ε̟ιθυµεί να διακινήσει ή να
α̟οθηκεύσει φορτία ή να χρησιµο̟οιήσει χώρους στους λιµένες αρµοδιότητάς του. Με τις
συµβάσεις αυτές, δύναται να καθορίζει εκ̟τώσεις ε̟ί των τιµών έως και ̟οσοστού 30%,
τιµολόγια διαφορετικά του ισχύοντος και διευκολύνσεις.
5. Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε., στα ̟λαίσια του κοινωνικού και ̟ολιτιστικού έργου ̟ου εκτελεί, δύναται µε
α̟όφαση του ∆.Σ. να καθορίζει εκ̟τώσεις ε̟ί των δικαιωµάτων - τελών έως και ̟οσοστού 50%
και διευκολύνσεις ̟ρος ευ̟αθείς κοινωνικά οµάδες ό̟ως σε Α.Μ.Ε.Α., σε ερασιτεχνικούς
συλλόγους ̟ου ασχολούνται µε δράσεις για την θάλασσα, σε ναυταθλητικούς συλλόγους
καθώς και για την εξυ̟ηρέτηση των ̟αραδοσιακών σκαφών της ̟αρ.2, του Άρθρου 1 του Ν
4256/2014.
6. Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε., µε α̟όφαση του ∆Σ, εξειδικεύει ή τρο̟ο̟οιεί τις κανονιστικές ή
τιµολογιακές διατάξεις και τους όρους ̟αραχώρησης σε τρίτους των δικαιωµάτων χρήσης
µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων και χώρων. Για κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχει ̟ροβλεφθεί
στους κανονισµούς ̟αροχής λιµενικών υ̟ηρεσιών και στο τιµολόγιο α̟οφασίζει το ∆.Σ.
του Ο.Λ.Α. Α.Ε. και εφαρµόζεται α̟οκλειστικά και µόνο για αυτή την ̟ερί̟τωση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΠΛΟΙΟΥ
1. Η θέση ̟αραβολής ή ̟ρυµνοδέτησης κάθε ̟λοίου εντός της λιµενικής ζώνης, καθώς και
µεθόρµιση ή µετακίνηση ̟λοίου, ορίζεται α̟ό το αρµόδιο ̟ρος τούτο τµήµα του Ο.Λ.Α. Α.Ε.,
σε συνεργασία µε τη Λιµενική Αρχή τηρώντας τους ισχύοντες, κατά νόµο, κανονισµούς και
διατάξεις.
2. Η ̟ροτεραιότητα για την ̟ροσόρµιση, ̟αραβολή ή ̟ρυµνοδέτηση του ̟λοίου, ̟αρέχεται µε
βάση τη σειρά άφιξής του, ό̟ως αυτή δηλώνεται στο Λιµεναρχείο Αλεξανδρού̟ολης. Στην
̟αροχή ̟ροτεραιότητας του ̟λοίου κατά τη σειρά άφιξης λαµβάνεται υ̟όψη ο σχεδιασµός
λιµενικών λειτουργιών του Ο.Λ.Α. Α.Ε., για τις θέσεις ̟λεύρισης ή ̟ρυµνοδέτησης ̟λοίων ̟ου
στηρίζεται, στα τεχνικά χαρακτηριστικά και στις χερσαίες εγκαταστάσεις για την ασφαλή
φορτοεκφόρτωση του ̟λοίου (βάθος, µήκος και κατάσταση κρη̟ιδώµατος, ράµ̟α ή χερσαίες
ευκολίες, εξο̟λισµός κρη̟ιδώµατος, χώρος ελιγµών µηχανηµάτων κ.ά.) και στη διάκρισή τους
ανάλογα µε τις κατηγορίες ̟λοίων και φορτίου ̟ου εξυ̟ηρετούν (̟ολλα̟λών χρήσεων, RO–
RO, ε̟ιβατικών ̟λοίων, χύδην φορτίου, εµ̟ορευµατοκιβωτίων κ.ά.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
∆ΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ
Για την εκτέλεση των εργασιών φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς και τον ̟ρογραµµατισµό των
εργασιών καθώς και την είσ̟ραξη των δικαιωµάτων του Ο.Λ.Α. Α.Ε. κατατίθενται α̟ό τους
ενδιαφερόµενους έγκαιρα στο αρµόδιο τµήµα του τα α̟αιτούµενα κατά ̟ερί̟τωση έγγραφα. Η
µη έγκαιρη κατάθεση των α̟αιτούµενων εγγράφων α̟ό τους υ̟όχρεους έχει συνέ̟εια τον
α̟οκλεισµό του ̟λοίου α̟ό τον ̟ρογραµµατισµό θέσεων ̟λεύρισης ή τη διάθεση µηχανικών
µέσων, την έναρξη των εργασιών ή την ̟αράδοση εµ̟ορευµάτων κατά ̟ερί̟τωση. Μόνο εφόσον
υ̟άρχει δυνατότητα, κατά την α̟όλυτη κρίση της αρµόδιας υ̟ηρεσιακής µονάδας, και µετά την
̟ροσκόµιση των όλων των α̟αιτούµενων εγγράφων είναι δυνατή η εξυ̟ηρέτηση του ̟λοίου ή
του φορτίου.

1. Αναγγελία άφιξης ̟λοίου
α) Η αναγγελία άφιξης ̟λοίου ̟εριλαµβάνει τα στοιχεία του ̟λοίου, τον αριθµό ΙΜΟ, την
̟οσότητα και το είδος του φορτίου ̟ου ̟ρόκειται να φορτωθεί ή να εκφορτωθεί, την
ενδεικτική ηµεροµηνία και ώρα κατά̟λου και τα µέσα φορτοεκφόρτωσης ̟ου θα
χρησιµο̟οιηθούν (γερανοί, χούφτες, κοχλίες κ.λ̟.), οι ιδιοκτήτες των µέσων αυτών, καθώς και
τα στοιχεία των εργατών ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν, ̟.χ. σωµατείο λιµενεργατών κύτους ή
̟ροκυµαίας ή τα στοιχεία τυχόν ιδιώτη εργολάβου.
β) Για τα ξηρά ή στερεά χύδην φορτία ̟ροσκοµίζονται τα ε̟ι̟λέον στοιχεία ̟ου α̟αιτεί η
Οδηγία 2001/56/ΕΚ για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση τους.
γ) Κατά την αναγγελία του ̟λοίου δηλώνονται οι σχετικές ̟ληροφορίες για την ̟αραλαβή α̟ό
τις εγκαταστάσεις του λιµένα των καταλοί̟ων ̟λοίου και φορτίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 6 της αριθ. 8111.1/41/09/25-02-2009 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 412 Α), καθώς και ̟ληροφορίες
̟ου αφορούν τον Κώδικα I.S.P.S. (Ν.3622/2007).
δ) Κατατίθεται τουλάχιστον 24 ώρες ̟ριν την άφιξη του ̟λοίου στο λιµένα. Η αναγγελία
ε̟ιβεβαιώνεται α̟ό τον ενδιαφερόµενο την ̟ροηγούµενη ηµέρα της αφίξεως του ̟λοίου κατά
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στις ώρες α̟ό 8:00 έως 13:00.

2. Σχέδιο φόρτωσης ή εκφόρτωσης ̟λοίου
Κάθε φορτηγό ̟λοίο, 24 ώρες ̟ριν την έναρξη εκφόρτωσης ή φόρτωσης, ή όταν το ταξίδι είναι
µικρότερο των 24 ωρών, ̟ριν την έναρξη εργασιών, καταθέτει στο αρµόδιο τµήµα το σχέδιο
φόρτωσης ή εκφόρτωσης µε αναλυτικά στοιχεία για τα εµ̟ορεύµατα σε κάθε κύτος.
Ε̟ι̟λέον της ανωτέρω γενικής υ̟οχρέωσης τηρούνται και όλες οι ̟ροβλε̟όµενες εκ του νόµου
διατάξεις για το σχέδιο ασφαλούς φορτοεκφόρτωσης των ξηρών χύδην φορτίων και των
ε̟ικίνδυνων φορτίων και τα σχετικά ̟ιστο̟οιητικά ̟ου α̟αιτούνται α̟ό κανονισµό ή διάταξη.

3. ∆ηλωτικό εµ̟ορευµάτων, ̟αραστατικά εισαγωγής, εξαγωγής ή διαµετακόµισης εµ̟ορευµάτων
Οι ̟λοιοκτήτες, ναυτικοί ̟ράκτορες, φορτωτές και ̟αραλή̟τες οφείλουν να υ̟οβάλλουν ̟ρος
τον Ο.Λ.Α. Α.Ε. δηλωτικό εµ̟ορευµάτων ή άλλα ̟αραστατικά εισαγωγής, εξαγωγής ή
διαµετακοµίσεων εµ̟ορευµάτων για τα εµ̟ορεύµατα ̟ου ̟ρόκειται να διακινηθούν εντός των
̟ροθεσµιών ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό το νόµο και τις διατάξεις του τιµολογίου διαφορετικά καµία
εργασία φορτοεκφόρτωσης ̟λοίου δεν ̟ραγµατο̟οιείται.
Η υ̟οβολή του δηλωτικού και των άλλων ̟αραστατικών εγγράφων, γίνεται κατά την ηµέρα
άφιξης του ̟λοίου.
Το δηλωτικό εισαγωγής ή εξαγωγής εµ̟ορευµάτων εξωτερικού ̟ρέ̟ει να είναι το ακριβές
αντίγραφο εκείνου ̟ου υ̟οβάλλεται στο Τελωνείο. Ειδικότερα στο δηλωτικό εισαγωγής ̟ρέ̟ει
να αναγράφονται οι ̟ιο κάτω ενδείξεις:
- Ο όρος µε τον ο̟οίο διακινείται το φορτίο (S.P. ή FIO), ο ο̟οίος µ̟ορεί να µεταβληθεί µόνο
̟ριν α̟ό την έναρξη της φορτοεκφόρτωσης των υ̟ό διαµετακόµιση (in transit) εµ̟ορευµάτων
κατά στίχο.
Τα εµ̟ορεύµατα για µεταφόρτωση κατά στίχο µ̟ορούν, σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν αναγράφεται ή
ένδειξη στο δηλωτικό, να δηλωθούν εκ των υστέρων µε συµ̟ληρωµατικό έγγραφο (ε̟ιστολή)
εφ’ όσον όµως δεν άρχισε εν τω µεταξύ η εκφόρτωσή τους.
- Τα εκρηκτικά, εύφλεκτα και άλλα ε̟ικίνδυνα εµ̟ορεύµατα κατά στίχο. Η ένδειξη αυτή
αναγράφεται υ̟οχρεωτικά και στο δηλωτικό εξαγωγής. Ειδικά για κάθε ε̟ικίνδυνο φορτίο θα
̟αρέχονται σαφείς ̟ληροφορίες για την κατηγορία του κατά ΙΜΟ και καθώς και η τεχνική
ονοµασία του.
- Πιστο̟οιητικό α̟εντόµωσης (Fumigation Certificate) για τα φορτηγά ̟λοία µεταφοράς
δηµητριακών

4. Αιτήσεις διάθεσης γερανών, µηχανικών και λοι̟ών µέσων, εργασιών, α̟οθήκευσης.
Οι αιτήσεις διάθεσης γερανών, µηχανικών και λοι̟ών µέσων και εργαλείων, α̟αιτούνται για τον
̟ρογραµµατισµό και την εκτέλεση των φορτοεκφορτωτικών και άλλων εργασιών α̟ό τον
Οργανισµό. Οι αιτήσεις ̟εριλαµβάνουν τη δήλωση του φορτίου και την ̟οσότητα, το
χαρακτηρισµό ε̟ικινδύνων φορτίων, τις α̟αιτούµενες κινήσεις µηχανικών µέσων και τις
ενδεχόµενες ̟ρόσθετες εργασίες και όσα άλλα στοιχεία ζητηθούν, των α̟αιτούµενων στοιχείων
του ̟λοίου για τα χύδην φορτία των για την α̟οδοτική και ασφαλή εκτέλεση των εργασιών.
Κατατίθενται στο αρµόδιο Τµήµα έγκαιρα και δύναται να ανακληθούν α̟ό τον ενδιαφερόµενο
εντός τακτής ̟ροθεσµίας. Το ∆.Σ. µε α̟όφασή του καθορίζει τους ειδικότερους όρους αυτών των
αιτήσεων ή τις τρο̟ο̟οιεί µε βάση τις ανάγκες 5̟ρογραµµατισµού εργασιών του Οργανισµού

και την εξασφάλιση της ακριβούς είσ̟ραξης των δικαιωµάτων του.

5. Υ̟εύθυνη ∆ήλωση τήρησης διατάξεων εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
Ο Τεχνικός Ασφαλείας κάθε συνεργείου ̟ου ̟ρόκειται να εκτελέσει ̟άσης φύσεως εργασίες εντός
του λιµένα, θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλει υ̟εύθυνη δήλωση στην ο̟οία θα δηλώνει υ̟εύθυνα ότι θα
τηρήσει τις κείµενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας για την υγεία και
ασφάλεια του ̟ροσω̟ικού.
Ε̟ίσης τα ανωτέρω συνεργεία θα ̟ρέ̟ει ̟ριν την έναρξη εργασίας τους να υ̟οβάλουν στο
Τεχνικό Τµήµα του Οργανισµού συµ̟ληρωµένο έντυ̟ο άδειας εργασίας, ό̟ως αυτή ̟ροβλέ̟εται
στην εκάστοτε ισχύουσα γρα̟τή εκτίµηση ε̟αγγελµατικού κινδύνου της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ
Πλοία ̟ου έχουν ̟λευρίσει ή ̟ρυµνοδετήσει στα κρη̟ιδώµατα λιµένα υ̟οχρεούνται:
1. Σε κανονική φορτοεκφορτωτική εργασία, ό̟ως καθορίζεται α̟ό τα αρµόδια τµήµατα του
Ο.Λ.Α. ΑΕ.
2. Στην άµεση α̟οµάκρυνση α̟ό το κρη̟ίδωµα µετά το ̟έρας των φορτοεκφορτωτικών
εργασιών ή εφόσον δεν εκτελούνται αυτές µε υ̟αιτιότητα του ̟λοίου και του φορτίου. Μετά
α̟ό αίτηση του ενδιαφερόµενου, το αρµόδιο Τµήµα του Ο.Λ.Α. Α.Ε., αναλόγως των
̟εριστάσεων, δύναται να εγκρίνει την ̟εραιτέρω ̟αραµονή του. Σε ̟ερί̟τωση
αδικαιολόγητης ̟αραµονής του ̟λοίου στο κρη̟ίδωµα ̟έραν της µίας (1) ώρας α̟ό τη λήξη
των εργασιών καταβάλλεται α̟οζηµίωση για αδράνεια εκµετάλλευσης λιµενικής
εγκατάστασης, σύµφωνα µε ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄ άρθρο 2 §2.2.
3. Στις υ̟οδεικνυόµενες α̟ό το αρµόδιο Τµήµα του ΟΛΑ ΑΕ µικρές µετακινήσεις ̟ρος
εξυ̟ηρέτηση και άλλων αναγκών του λιµένα.
4. Στη λήψη των κατάλληλων µέτρων για την α̟ρόσκο̟τη διεξαγωγή των εργασιών
φορτοεκφόρτωσης.
5. Στη διατήρηση σε καλή κατάσταση λειτουργίας των φορτοεκφορτωτικών µηχανηµάτων του.
6. Στη διάθεση των αναγκαίων και καταλλήλων εργαλείων και του α̟αιτούµενου φωτισµού.
7. Στη λήψη των ε̟ιβαλλόµενων µέτρων ασφαλείας για την ̟ρόληψη ̟υρκαγιών, ζηµιών και
ατυχηµάτων στο α̟ασχολούµενο ̟ροσω̟ικό.
8. Στην άµεση και ̟λήρη συµµόρφωση του ̟λοίου σε α̟όφαση του αρµοδίου Τµήµατος για
µεθόρµιση σε άλλο κρη̟ίδωµα ή α̟οµάκρυνση εκτός λιµένος εφόσον οι ανάγκες λειτουργίας
του λιµένος το ε̟ιβάλλουν.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
1. Για κάθε χορήγηση µηχανήµατος οι ενδιαφερόµενοι υ̟οχρεούνται να ειδο̟οιήσουν την
αρµόδια υ̟ηρεσία του ΟΛΑ τουλάχιστον 24 ώρες νωρίτερα και α̟αραίτητα κατά τις
εργάσιµες ώρες των υ̟ηρεσιών του ΟΛΑ, διαφορετικά η εξυ̟ηρέτηση τους θα εξαρτηθεί α̟ό
την υ̟άρχουσα ευχέρεια διάθεσης ̟ροσω̟ικού και µηχανών µέσω του ΟΛΑ
2. Για κάθε χορήγηση µηχανήµατος εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των µηχανηµάτων
καθώς και κατά Σάββατα, Κυριακές και αργίες η ειδο̟οίηση θα γίνεται κατά τις ώρες
λειτουργίες των Υ̟ηρεσιών του ΟΛΑ και εν ̟άσει ̟ερι̟τώσει όχι αργότερα α̟ό την 12η
µεσηµβρινή της ̟ροηγούµενης ηµέρας, διαφορετικά καµία υ̟οχρέωση εξυ̟ηρέτησης δεν
αναλαµβάνει η Υ̟ηρεσία.
3. Για την καταβολή των δικαιωµάτων χρήσης µηχανηµάτων, ώρα έναρξης εργασίας λογίζεται η
ώρα εκκίνησης του µηχανήµατος α̟ό τον χώρο στάθµευσης και λήξης η ώρα ε̟ιστροφής
αυτού στον χώρο αυτό ή η ώρα κατά την ο̟οία ̟ήγε σε χώρο άλλης εργασίας. Κλάσµα ώρας
δεν νοείται και υ̟ολογίζεται ως ολόκληρη ώρα.
4. Ελάχιστο όριο α̟ασχόλησης κάθε µηχανήµατος εντός κανονικού ωραρίου εργασίας των
χειριστών, ορίζεται η µία (1) ώρα. Η ωριαία µίσθωση των µηχανηµάτων µέσα στο κανονικό
ωράριο θα γίνεται εφόσον υ̟άρχει ευχέρεια της Υ̟ηρεσίας και δεν ̟αρεµ̟οδίζεται η
ηµερήσια µίσθωση του µηχανήµατος.
5. Ελάχιστο όριο α̟ασχόλησης κάθε µηχανήµατος εκτός κανονικού ωραρίου εργασίας των
χειριστών, ̟εριλαµβανοµένων και Σαββάτων, ορίζεται η µία (1) ώρα. Για Κυριακές και
αργίες, το ελάχιστο όριο α̟ασχόλησης ορίζεται σε τρεις (3) ώρες.
6. Για εργασία ̟ου ζητήθηκε αλλά µαταιώθηκε η χρήση του µηχανήµατος α̟ό υ̟αιτιότητα του
ενδιαφεροµένου και εφόσον το µηχάνηµα κινήθηκε ̟ρος τον τό̟ο εργασίας του καθώς και για
κάθε άσκο̟η καθυστέρηση αυτού, καταβάλλεται το ελάχιστο όριο α̟ασχόλησης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων.
7. Για χρήση µηχανήµατος ̟ου ζητήθηκε αλλά µαταιώθηκε α̟ό υ̟αιτιότητα του ενδιαφεροµένου
κατά τις Κυριακές, αργίες, εξαιρέσιµους και κάθε καθοριζόµενη µε Κυβερνητική α̟όφαση
αργία, καταβάλλεται σαν ελάχιστο όριο α̟οζηµίωσης το αντίτιµο των τριών (3) ωρών
α̟ασχόλησης, ̟ροσαυξηµένο κατά το ισχύουν τιµολόγιο λόγω ̟ροσέλευσης χειριστή και
̟ροσω̟ικού στην Υ̟ηρεσία για εργασία. Εάν υ̟άρχει αµφιβολία στο εάν υ̟άρχει ή όχι
υ̟αιτιότητα του ενδιαφεροµένου κατά την εφαρµογή της ̟αρούσας ̟αραγράφου,
α̟οφαίνεται ο ∆/νων Σύµβουλος του ΟΛΑ µε α̟όφασή του και είναι αµέσως εκτελεστή.
8. Προσαυξήσεις στις τιµές του τιµολογίου λόγω υ̟ερωριακής α̟ασχόλησης κατά τις εργάσιµες
ηµέρες και αργίες.
α) Σαν κανονικός χρόνος α̟ασχόλησης του ̟ροσω̟ικού της ΟΛΑ ΑΕ θεωρείται το εκάστοτε
ισχύον ωράριο των λειτουργίας των Υ̟ηρεσιών του Οργανισµού.
Για το χρονικό αυτό διάστηµα δεν ε̟ιβάλλεται καµία ̟ροσαύξηση στις τιµές του
τιµολογίου
β) Για υ̟ερωρίες η ̟ροσαύξηση είναι 30% και για εργασίες αργιών και Κυριακών ε̟ιβάλλεται
̟ροσαύξηση 50%.
9. Μετά το ̟έρας της εργασίας και µετά ̟αρέλευση 48 ωρών το αργότερο ο ενδιαφερόµενος
υ̟οχρεούται να ̟ροσέλθει στο αρµόδιο τµήµα του ΟΛΑ και να εξοφλήσει την οφειλή του
χωρίς άλλη ειδο̟οίηση, διαφορετικά έχουν εφαρµογή οι διατάξεις ̟ερί είσ̟ραξης ∆ηµοσίων
Εσόδων.
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10. Για κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν έχει ̟ροβλεφθεί στον κανονισµό λειτουργίας και στο τιµολόγιο
της Υ̟ηρεσίας α̟οφασίζει το ∆.Σ του ΟΛΑ ύστερα α̟ό εισήγηση του ∆ιευθύνοντος
Συµβούλου και εφαρµόζεται α̟οκλειστικά και µόνο για την αυτή ̟ερί̟τωση ό̟ως και για
έκτακτες ̟ερι̟τώσεις δύναται ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος να α̟οφασίζει κατά ̟ερί̟τωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ – ΚΑΘΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΕ
ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑ
Η ανέλκυση – καθέλκυση καθώς και η ̟ροσωρινή ή µακροχρόνια ενα̟όθεση σκαφών στην
χερσαία ζώνη λιµένων αρµοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε., εγκρίνεται α̟ό τον Ο.Λ.Α. Α.Ε. µετά την
υ̟οβολή αίτησης του ενδιαφεροµένου, βάσει σειράς ̟ροτεραιότητας και σύµφωνα µε τον
̟ρογραµµατισµό και τις λειτουργικές ανάγκες του Ο.Λ.Α. ΑΕ.

1. Ανέλκυση - καθέλκυση σκάφους
Για να ̟ραγµατο̟οιηθεί ανέλκυση ή καθέλκυση σκάφους µε την χρήση µηχανικών µέσων
(γερανοί κλ̟), είτε µε την χρήση κεκλιµένου ε̟ι̟έδου (γλύστρας), είτε µε ο̟οιονδή̟οτε άλλο
τρό̟ο εντός της χωροθετηµένης ζώνης του λιµένων Ο.Λ.Α. Α.Ε. α̟αιτείται:
α. Η συµ̟λήρωση σχετικής αίτησης α̟ό τον ̟λοιοκτήτη, αντι̟ρόσω̟ο ή κυβερνήτη του
σκάφους.
β. Η εξόφληση των τελών ανέλκυσης και ̟αραµονής στην ξηρά.
γ. Η ύ̟αρξη σε ισχύ, όλων των νοµιµο̟οιητικών εγγράφων του σκάφους.
δ. Η έκδοση άδειας ανέλκυσης α̟ό τη Λιµενική Αρχή, ό̟ου αυτή α̟αιτείται
ε. Η ανε̟ιφύλακτη και χωρίς όρους α̟οδοχή εκ µέρους του ̟λοιοκτήτη, των διατάξεων των
γενικών και ειδικών οδηγιών ̟ου εκδίδονται α̟ό τη διοίκηση, στο ̟λαίσιο των κειµένων
διατάξεων.
Στην αίτηση ανέλκυσης ή καθέλκυσης του σκάφους ο ̟λοιοκτήτης, αντι̟ρόσω̟ος ή κυβερνήτης
του σκάφους δηλώνει ότι έλαβε γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών, των µηχανηµάτων, των
εγκαταστάσεων και του εξο̟λισµού του λιµένα, τα ο̟οία και θεωρεί κατάλληλα για την ασφαλή
̟ροσέγγιση, ανέλκυση, µεταφορά, στήριξη και καθέλκυση του σκάφους του .
Κατά την ανέλκυση – καθέλκυση σκάφους, ο ̟λοιοκτήτης ή ο νόµιµος εκ̟ρόσω̟ός του
υ̟οχρεούται να ̟αρίσταται αυτο̟ροσώ̟ως στη διαδικασία και να ̟ροβαίνει στις α̟αιτούµενες
ενέργειες για την ασφαλή ανέλκυση ή µετακίνηση του σκάφους. Σε ειδικές ̟ερι̟τώσεις
ε̟ιτρέ̟εται η ανέλκυση / καθέλκυση του σκάφους χωρίς την ̟αρουσία του ̟λοιοκτήτη, αλλά µε
την ̟αρουσία εκ̟ροσώ̟ου του, ο ο̟οίος διαθέτει εξουσιοδότηση του ̟λοιοκτήτη, µε την ο̟οία
αναλαµβάνει όλες τις ευθύνες του. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου δεν καθίσταται δυνατή η ̟αρουσία του
̟λοιοκτήτη ή εκ̟ροσώ̟ου του, η ανέλκυση ή η καθέλκυση ή η µετακίνηση του σκάφους εφόσον
α̟αιτείται, ̟ραγµατο̟οιείται χωρίς την ̟αρουσία των ̟ροαναφερθέντων, µε α̟οκλειστική
όµως ευθύνη του ̟λοιοκτήτη.
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2. Προσωρινή ή µακροχρόνια ενα̟όθεση σκάφους
Για να ̟ραγµατο̟οιηθεί ̟ροσωρινή ή µακροχρόνια ενα̟όθεση σκάφους
χωροθετηµενης Ζώνης του Λιµένα ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗΣ α̟αιτείται:

εντός

της

α. Η συµ̟λήρωση σχετικής αίτησης α̟ό τον ̟λοιοκτήτη, αντι̟ρόσω̟ο ή κυβερνήτη του
σκάφους.
β. Η υ̟ογραφή σχετικού συµφωνητικού για την ̟ροσωρινή ή µακροχρόνια ενα̟όθεση σκάφους
στην ξηρά.
γ. Η ύ̟αρξη σε ισχύ, όλων των νοµιµο̟οιητικών εγγράφων του σκάφους.
δ. Η ανε̟ιφύλακτη και χωρίς όρους α̟οδοχή εκ µέρους του ̟λοιοκτήτη, των διατάξεων των
γενικών και ειδικών οδηγιών ̟ου εκδίδονται α̟ό τη ∆ιοίκηση, στο ̟λαίσιο των κειµένων
διατάξεων.
Τα ̟ρος ενα̟όθεση σκάφη ̟ρέ̟ει να είναι εφοδιασµένα µε τα α̟αραίτητα δια̟ιστωτικά
έγγραφα και µε τα ̟ιστο̟οιητικά αξιο̟λοΐας ̟ου ̟ροβλέ̟ονται α̟ό την νοµοθεσία του
κράτους του ο̟οίου τη σηµαία φέρουν. ∆εν ε̟ιτρέ̟εται η ̟ροσωρινή ή µακροχρόνια
ενα̟όθεση σκαφών τα ο̟οία δεν είναι αξιό̟λοα ή ̟αρουσιάζουν ̟ρόβληµα το ο̟οίο µ̟ορεί να
θέσει σε κίνδυνο ανθρώ̟ους, άλλα σκάφη και τις εγκαταστάσεις του Λιµένα.
∆εν ε̟ιτρέ̟ονται οι εργασίες συντήρησης, ε̟ισκευής και µετασκευής στα ̟ρος ενα̟όθεση σκάφη
χωρίς την χορήγηση σχετικής άδειας α̟ό τις αρµόδιες Αρχές και την λήψη κάθε ̟ροβλε̟όµενου
µέτρου για την εκτέλεση ο̟οιασδή̟οτε εργασίας στο σκάφος του, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις της Ελληνικής νοµοθεσίας.
Ο ̟λοιοκτήτης έχει την α̟όλυτη ευθύνη για την ασφαλή στήριξη του σκάφους στην ξηρά. Μετά
την ενα̟όθεση του σκάφους στην ξηρά και την στερέωση αυτού στον εξο̟λισµό στερέωσης (βάζα)
δεν ε̟ιτρέ̟εται ο̟οιαδή̟οτε ε̟έµβαση του ιδιοκτήτη στον τρό̟ο στήριξης του σκάφους, χωρίς
την άδεια του αρµόδιου ̟ροσω̟ικού του Ο.Λ.Α. Α.Ε.
Ο Ο.Λ.Α. Α.Ε. έχει το δικαίωµα να µετακινήσει το σκάφος σε άλλη θέση εφόσον το κρίνει
αναγκαίο. Ο ̟λοιοκτήτης του σκάφους ή εκ̟ρόσω̟ος αυτού οφείλει να ̟αρευρίσκεται στην
µετακίνηση του σκάφους, αφού ενηµερωθεί α̟ό τον Ο.Λ.Α. Α.Ε. Σε ̟ερί̟τωση α̟ουσίας του
̟λοιοκτήτη ή εκ̟ροσώ̟ου αυτού, η µετακίνηση ̟ραγµατο̟οιείται α̟ό το αρµόδιο ̟ροσω̟ικό
του λιµένα µε ευθύνη του ̟λοιοκτήτη
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