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ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ
Ι. ΟΡΙΜΟΙ

ΙΙ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ - Φοπηοεκθοπηωηικέρ Δπγαζίερ
Καλνληθέο Ακνηβέο
α. Φνξηνεθθφξησζε Τξνρνθφξσλ Δκπνξεπκάησλ Δηζαγσγήο
β. Φνξηνεθθφξησζε Transshipment ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ
Κιηκάθηα ακνηβψλ γηα transshipment ηξνρνθφξα εκπνξεχκαηα βάξνπο έσο 3 ηφλσλ
αλάινγα κε ηελ εηήζηα θίλεζε
Κιηκάθηα ακνηβψλ γηα transshipment ηξνρνθφξα εκπνξεχκαηα βάξνπο άλσ ησλ 3
ηφλσλ θαη δίθπθια, αλάινγα κε ηελ εηήζηα θίλεζε
γ. Γηέιεπζε Τξνρνθφξσλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ
Πξνζαπμήζεηο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β΄- Ππόζθεηερ Δπγαζίερ
1. Γηαινγή
2. Μεηαηφπηζε
α. Eπί πινίνπ
β. Μέζσ πξνθπκαίαο
γ. Δπί ηεο πξνθπκαίαο (απφ ηφπν ζε ηφπν)
3. Ταμηλφκεζε
4. Παξνρή Τερληθήο Υπνζηήξημεο
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - Λοιπέρ Υπεώζειρ
1. Γηαρείξηζε Φνξηίσλ Τσλ Τξνρνθφξσλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ
2. Καζπζηεξήζεηο
3. Μαηαηψζεηο
4. Έθδνζε εγγξάθσλ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. Απνζεθεπηηθά
α. Τξνρνθφξσλ Δκπνξεπκάησλ εηζαγσγήο
β. Τξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ transshipment
2. Παξακνλή Τξνρνθφξσλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ ζηνπο Ληκεληθνχο Φψξνπο

ΙΙΙ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΩΝ
Α. Καλνληθψλ Ακνηβψλ
Β. Ακνηβψλ Πξφζζεησλ εξγαζηψλ
Γ. Λνηπψλ Φξεψζεσλ
Γ. Ακνηβψλ Απνζήθεπζεο θαη Παξακνλήο ζε Ληκεληθνχο Φψξνπο .

ΙV. YΠΟΥΡΔΟΙ - ΥΡΟΝΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ
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Ι. ΟΡΙΜΟΙ
1.

Γιαλογή
Ζ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ απφ ηνλ ρψξν απφζεζήο ηνπο
πξνο παξάδνζε ή θφξησζε.

2.

Γιέλεςζη ηποσοθόπος μεηαθοπικού μέζος
Ζ απηνδχλακε είζνδνο ή έμνδνο ηξνρνθφξνπ κεηαθνξηθνχ κέζνπ (έκθνξηνπ ή θελνχ)
κε ζχζηεκα RO/RO απφ/ζε πινία πξνέιεπζεο ή πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ.

3.

Δηήζια Κίνηζη
Tν ζχλνιν ησλ θηλήζεσλ εθθφξησζεο θαη θφξησζεο transshipment ηξνρνθφξσλ
εκπνξεπκάησλ πνπ πξαγκαηνπνηεί θάπνηα λαπηηιηαθή εηαηξεία ζηε δηάξθεηα ελφο
εκεξνινγηαθνχ έηνπο.

4.

Καθςζηέπηζη επγαζίαρ
Ζ επηβξάδπλζε έλαξμεο εξγαζίαο ή θαη ε δηαθνπή θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηεο
πνπ νθείιεηαη ζην πινίν, ζην θνξηίν, ζηνλ Ο.Λ.Π., ζε αλσηέξα βία, αθξαία θαηξηθά
θαηλφκελα.

5.

Κίνηζη
Ζ εθθφξησζε ή θφξησζε ηξνρνθφξνπ.

6.

Μαηαίωζη επγαζίαρ
Ζ εμ νινθιήξνπ κε εθηέιεζε εξγαζίαο απφ ηελ πξνγξακκαηηζζείζα εξγαηηθή νκάδα
θαηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε θπιαθήο εξγαζίαο πνπ νθείιεηαη ζην πινίν ή ζην
θνξηίν ή ζηνλ Ο.Λ.Π., ή ζε αλσηέξα βία ή ζε αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα.

7.

Mεηαηόπιζη επί πλοίος (κύηορ)
Ζ κεηαθίλεζε ηξνρνθφξνπ εκπνξεχκαηνο εληφο ηνπ θχηνπο πινίνπ.

8.

Μεηαηόπιζη μέζω πποκςμαίαρ
Ζ κεηαθίλεζε ηξνρνθφξνπ απφ ην πινίν ζηελ πξνθπκαία θαη ε ελ ζπλερεία
επαλαθφξησζή ηνπ ζην πινίν.

9.

Μεηαηόπιζη επί ηηρ πποκςμαίαρ
Ζ κεηαθίλεζε ηξνρνθφξνπ εκπνξεχκαηνο απφ ηνλ ηφπν απφζεζήο ηνπ ζηελ
πξνθπκαία ζε άιιν -εληφο ηνπ car terminal- ηφπν.

10. Μεηαθόπηωζη
Ζ εθθφξησζε ηξνρνθφξνπ απφ πινίν ή άιιν κεηαθνξηθφ κέζν θαη ε θφξησζή ηνπ ζε
πινίν ή άιιν κεηαθνξηθφ κέζν.
11. Μησανικά μέζα ηος Ο.Λ.Π.
Τα κεραληθά κέζα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ ηξνρνθφξσλ
κεηαθνξηθψλ κέζσλ (π.ρ. λχρη, ηξάθηνξαο, πεξνλνθφξν φρεκα θ.ιπ.).
12. Μονάδα Τπολογιζμού
Τεκάρην ηξνρνθφξνπ εκπνξεχκαηνο ή κεηαθνξηθνχ κέζνπ.
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13. Ναςηιλιακή εηαιπεία
Με ηνλ φξν λαπηηιηαθή εηαηξεία λνείηαη ε πινηνθηήηξηα ή ε δηαρεηξίζηξηα ή ε έρνπζα
ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ηνπ πινίνπ ή ε εηαηξεία γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο
κεηαθέξνληαη ηα ηξνρνθφξα.
14. Σαξινόμηζη
Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο απνζεθεπηηθνχο ρψξνπο ηνπ
Ο.Λ.Π. κε βάζε θάπνην θξηηήξην (πξννξηζκφο, εηαηξεία θαηαζθεπήο, ηχπνο θ.ιπ.).
15. Σεσνική ςποζηήπιξη
Ζ δηάζεζε ηερληθνχ γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε
δηαδηθαζία ηεο θνξηνεθθφξησζεο (π.ρ. θφξηηζε κπαηαξίαο, εθνδηαζκφο θαπζίκνπ,
απνθαηάζηαζε κηθξνβιαβψλ θ.ιπ.).
16. Transshipment διακίνηζη
Ζ εθθφξησζε ηξνρνθφξνπ απφ πινίν εμσηεξηθνχ θαη ε κεηαθφξησζή ηνπ ζε πινίν
πξννξηζκνχ εμσηεξηθνχ θαη αληίζηξνθα, κέζσ πξνθπκαίαο.
17. Transit διακίνηζη
Ζ εθθφξησζε ηξνρνθφξνπ απφ πινίν θαη ε κεηαθφξησζή ηνπ ζε ρεξζαίν κέζν κε
πξννξηζκφ ην εμσηεξηθφ θαη αληίζηξνθα.
18. Σποσοθόπο εμπόπεςμα
Τν ηξνρνθφξν ην νπνίν απνηειεί εκπφξεπκα.
19. Σποσοθόπο μεηαθοπικό μέζο
Τν ηξνρνθφξν ην νπνίν κεηαθέξεη εκπνξεχκαηα ή επηβάηεο.
20. Φςλακή επγαζίαρ (βάπδια)
Ο πξνθαζνξηζκέλνο ρξφλνο εθηέιεζεο εξγαζίαο ζπλερνχο απαζρφιεζεο ζηα
πιαίζηα ζπγθεθξηκέλνπ σξαξίνπ.
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ΙΙ. ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΡΓΑΙΩΝ ΔΠΙ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α΄ - ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΣΙΚΔ ΔΡΓΑΙΔ ΔΠΙ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΚΔ ΑΜΟΙΒΔ
α.

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ – ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ ΔΙΑΓΩΓΗ
Γηα ηα απηνδπλάκσο νξηδνληίσο θνξηνεθθνξησλφκελα (RO/RO) θάζε είδνπο ηξνρνθφξα
εκπνξεχκαηα ζε ή απφ πινία εμσηεξηθνχ.

Βάξνπο έσο 3 ηφλνπο

Αμοιβή * Δπγαζιών
επί Πλοίος
(€)
33,920

Βάξνπο άλσ 3 ηφλσλ

96,300

Δίδορ Σποσοθόπος

6,780

Γίθπθια - ηξίθπθια
* Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην ηεκάρην
β.

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ – ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ TRANSIT
Δίδορ Σποσοθόπος
Αμοιβή * Δπγαζιών
επί Πλοίος
(€)
Βάξνπο έσο 3 ηφλνπο
29,000
Βάξνπο άλσ 3 ηφλσλ
82,000
Γίθπθια - ηξίθπθια
6,000
* Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην ηεκάρην

γ.

ΦΟΡΣΟΔΚΦΟΡΣΩΗ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ- ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΩΝ TRANSSHIPMENT
Γηα ηα απφ θάζε Ναπηηιηαθή Δηαηξία δηαθηλνχκελα transshipment ηξνρνθφξα
εκπνξεχκαηα ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο:
γ.1. βάποςρ έωρ 3 ηόνοςρ:
Αμοιβή * ανά Κίνηζη
Δηήζια Κίνηζη
εκθόπηωζηρ ή
θόπηωζηρ
(€)
1 - 5.000

16,744

5.001 - 15.000

13,832

15.001 - 25.000

12,792

25.001 -

11,544

* Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην ηεκάρην
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γ.2. βάποςρ άνω ηων 3 ηόνων, δίκςκλα ή ηπίκςκλα:
Αμοιβή * ανά Κίνηζη
Αμοιβή * ανά Κίνηζη
Δηήζια Κίνηζη
εκθόπηωζηρ ή
εκθόπηωζηρ ή
θόπηωζηρ ηποσοθόπος
θόπηωζηρ
άνω 3 ηόνων
δικύκλος
(€)
(€)
1 – 1.000
65,520
5,000
1.001 – 5.000
49,920
4,000
5.001 –
40,560
3,000
* Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην ηεκάρην

δ.

ΓΙΔΛΔΤΗ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ
Γηα ηα ηξνρνθφξα κεηαθνξηθά κέζα (έκθνξηα ή θελά) πνπ εηζέξρνληαη απηνδπλάκσο ζε
πινία νρεκαηαγσγά εμσηεξηθνχ (Roll on - Roll off), ρσξίο ηε δηάζεζε πξνζσπηθνχ θαη
κεραληθψλ κέζσλ ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ.
Καηηγοπία Σποσοθόπος
1. Δπηβαηεγά

Αμοιβή * / Γιέλεςζη
(€)
1,100

2. Λεσθνξεία, πνχικαλ

6,000

3. Κπιηθεία, ηξνρφζπηηα θ.ι.π.

4,000

4. α Φ/Γ, βπηία, ςπγεία, TIR, MAFI,
TRAILERS θ.ι.π. ηξνρνθφξα έκθνξηα
κηθηνχ βάξνπο:
κέρξη 3 ηφλνπο
απφ 3-10 ηφλνπο
απφ 10-20 ηφλνπο
άλσ ησλ 20 ηφλσλ
4. β. Φ/Γ, βπηία, ςπγεία, TIR, MAFI,
TRAILERS θ.ιπ. ηξνρνθφξα θελά
* Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην ηεκάρην

2,000
5,000
8,500
12,000
2,000

Πποζαςξήζειρ
Σε πεξίπησζε δηάζεζεο πξνζσπηθνχ ή κεραληθψλ
κέζσλ επί Τξνρνθφξσλ Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ

25%
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ B΄- ΠΡΟΘΔΣΔ ΔΡΓΑΙΔ
Μονάδα Υπέωζηρ

Δίδορ Δπγαζίαρ
1. Γηαινγή

Υπέωζη (€ )

Τεκάρην

15,000

α. Μέζσ πξνθπκαίαο (Δθθφξησζε -Δπαλαθφξησζε)
β. Μεηαμχ ηεξκαηηθνχ ζηαζκνχ νρεκάησλ θαη Σ.ΔΜΠΟ
γ. Σην θχηνο

Τεκάρην
Τεκάρην
Τεκάρην

30,000
30,000
15,000

δ. Δπί ηεο πξνθπκαίαο (απφ ηφπν ζε ηφπν)

Τεκάρην

15,000

Τεκάρην

10,000

Ώξα

25,000

5. Λχζηκν (unlashing) απηνθηλήησλ εληφο πινίνπ

Τεκάρην

0,600

6. Γέζηκν (lashing) απηνθηλήησλ εληφο πινίνπ

Τεκάρην

1,000

2. Μεηαηφπηζε (SHIFTING))

3. Ταμηλφκεζε ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ κε πεξηζζφηεξα
ησλ ηξηψλ θξηηεξίσλ
4. Παξνρή Τερληθήο Υπνζηήξημεο

7. Σηνηβαζία (ληάληαζκα) mafi θαη ινηπψλ ρξεζηηθψλ κέζσλ
θαηφπηλ αίηεζεο

Άλεπ
ρξέσζεο

ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ - ΛΟΙΠΔ ΥΡΔΩΔΙ
1. Γιασείπιζη Φοπηίων ηων Έμθοπηων Σποσοθόπων Μεηαθοπικών Μέζων
Δπί ησλ έκθνξησλ Φ/Γ, βπηίσλ, ςπγείσλ, TIR, MAFI, TRAILERS θαη ινηπψλ
ηξνρνθφξσλ ζηα νπνία πξνζθέξνληαη ππεξεζίεο δηαρείξηζεο θνξηίνπ, πιένλ ησλ
δηθαησκάησλ δηέιεπζεο ππνινγίδνληαη θαη ηα πην θάησ δηθαηψκαηα Γηαρείξηζεο Φνξηίσλ:
- επί ησλ έκθνξησλ γεληθψο
€ 46,800 / ηεκάρην
- επί ησλ έκθνξησλ κε εγρψξηα πξντφληα € 31,200 / ηεκάρην

2. Καθςζηεπήζειρ
Υπέωζη * ( € )
Για κάθε απαζσολούμενο επγάηη

Δπγάζιμη Ημέπα
(Γεςηέπα - άββαηο)

Δξαιπεηέα Ημέπα
και Κςπιακή

Οπνηαδήπνηε ψξα ηνπ 24ψξνπ

33,000

55,000

*Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ε ψξα

3. Μαηαιώζειρ
Για κάθε επγάηη και σειπιζηή
θοπηοεκθοπηωηικού μησανήμαηορ,
πος έσει ππογπαμμαηιζηεί

Υπέωζη * ( € )
Δπγάζιμη Ημέπα
Δξαιπεηέα Ημέπα
(Γεςηέπα - άββαηο)
και Κςπιακή
160,000
230,000

*Μνλάδα ρξέσζεο είλαη ην 7σξν
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4. Σιμολόγιο έκδοζηρ εγγπάθων
Γηα θάζε «Πηζηνπνηεηηθφ» ή «Πξάμε Βεβαίσζεο» ή «Πξάμε Δπαιήζεπζεο» ή «Άδεηα
Δμφδνπ Δκπνξεπκάησλ» θαη γηα θάζε ζειίδα αηηνχκελνπ αληίγξαθνπ θαηαβάιιεηαη ην
πνζφ ησλ 3,300 (€) επξψ.
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄
1. ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΑ
α. Σποσοθόπων Δμποπεςμάηων Διζαγωγήρ
Αλά εκέξα παξακνλήο θαη ηεκάρην:
Υπέωζη *
(€)
Ημέπερ
1 - 2
3 - 5
6 - 10
11 - 20
21 -

Μέσπι 3 ηόνοςρ

Άνω ηων 3 ηόνων

1,584
3,300
4,950
9,900
19,800

4,754
9,890
14,840
29,680
59,300

β. Σποσοθόπων Δμποπεςμάηων TRANSSHIPMENT
Αλά εκέξα παξακνλήο θαη ηεκάρην:
Υπέωζη *
(€)
Ημέπερ
Μέσπι 3 ηόνοςρ
Άνω ηων 3 ηόνων
1 - 10
11 - 15
16 - 20
21 -

0,000
1,584
3,300
4,950

0,000
4,754
9,890
14,840

Γίκςκλα
0,950
1,980
2,970
5,940
11,880

Γίκςκλα
0,000
0,950
1,980
2,970

Δκπηώζειρ
Δπί πνδειάησλ ρσξίο θηλεηήξα, εηζαγφκελσλ ή δηαθηλνχκελσλ transshipment, έθπησζε
30% επί ηνπ αληηζηνίρνπ ηηκνινγίνπ απνζήθεπζεο δίθπθισλ ηξνρνθφξσλ.
2. ΥΡΔΩΗ ΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΡΟΥΟΦΟΡΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΔΩΝ ΣΟΤ
ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ
1. Απηνθίλεηα TIR, θνξηεγά, ληαιίθεο θ.ιπ. κεηαθνξηθά κέζα, έκθνξηα ή θελά, πνπ
εηζέξρνληαη ζηνπο εθηφο Διεχζεξεο Εψλεο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο ιηκεληθήο πεξηνρήο
(απνζήθεο εμαγσγψλ θ.ιπ.), γηα ηε δηελέξγεηα ηεισλεηαθψλ δηαηππψζεσλ ή γηα
νπνηνλδήπνηε άιιν ιφγν θαη εμέξρνληαη άκεζα, βαξχλνληαη κε δηθαίσκα ρξήζεο ιηκέλνο
10,000 (€) επξψ γηα θάζε εηζεξρφκελν φρεκα θαη 10,000 (€) επξψ γηα θάζε
ξπκνπιθνχκελν απηνχ.
Τα αλσηέξσ κεηαθνξηθά κέζα, εθφζνλ παξακέλνπλ ζηε ιηκεληθή πεξηνρή, βαξχλνληαη θαη
κε ηα αθφινπζα δηθαηψκαηα. Ζ εκέξα εηζφδνπ ζεσξείηαη σο πξψηε εκέξα:
α. Γηα ηελ πξψηε εκέξα παξακνλήο απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο δηθαησκάησλ.
β. Γηα ηε δεχηεξε εκέξα θαηαβάιιεηαη δηθαίσκα 30,000 (€) επξψ γηα ην απηνθίλεην θαη
30,000 (€) επξψ γηα θάζε ξπκνπιθνχκελν φρεκα. Γηα θάζε εκέξα, κεηά ηε δεχηεξε,
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θαηαβάιινληαη 50,000 (€) επξψ αλά αδηαίξεηε εκέξα παξακνλήο γηα ην απηνθίλεην
φρεκα θαη 50,000 (€) επξψ γηα θάζε ξπκνπιθνχκελν απφ απηφ φρεκα.
γ. Σηηο πεξηπηψζεηο ησλ εδαθίσλ (α) θαη (β) δελ θαηαβάιινληαη εξγαηηθέο ακνηβέο γηα ηηο
θνξηνεθθνξησηηθέο εξγαζίεο ζηα πην πάλσ ηξνρνθφξα, ρξεψλνληαη φκσο ηα
κηζζψκαηα ησλ κεραλεκάησλ ηνπ Ο.Λ.Π. Α.Δ. πνπ ηπρφλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ.
2. Τα απηνθίλεηα TIR, θνξηεγά, ληαιίθεο θιπ κεηαθνξηθά κέζα, έκθνξηα ή θελά -πνπ
εηζέξρνληαη ζηνπο ππαίζξηνπο ρψξνπο ηεο Διεχζεξεο Εψλεο θαη γεληθά ζηνπο ρψξνπο ηεο
Ληκεληθήο πεξηνρήο Ο.Λ.Π. Α.Δ. γηα παξάδνζε ή παξαιαβή εκπνξεπκάησλ ή γηα
νπνηνδήπνηε ιφγν θαη παξακέλνπλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο πεξηζζφηεξν ηεο κίαο (1)
εκέξαο - επηβαξχλνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ εδαθίνπ (β) ηεο πξνεγνχκελεο
παξαγξάθνπ 1.
Ζ δηάηαμε απηή έρεη εθαξκνγή θαη επί ησλ κεραλεκάησλ (MAFI θ.ι.π.) πνπ παξακέλνπλ
ζηε ιηκεληθή πεξηνρή θαη αλήθνπλ ζε λαπηηιηαθέο εηαηξείεο, εθφζνλ παξακέλνπλ
πεξηζζφηεξν ηεο κηαο εκέξαο.
Δμαηξείηαη θαη απαιιάζζεηαη ηεο ρξέσζεο ε παξακνλή ελφο ειθπζηήξα (t.u.g.master) γηα
θάζε εηαηξεία ηαθηηθψλ γξακκψλ.
Δμαηξείηαη θαη απαιιάζζεηαη ηεο ρξέσζεο ε παξακνλή ελφο mafi, γηα θάζε εηαηξία
ηαθηηθψλ γξακκψλ, επί 3κελν ζηνπο ρψξνπο ηνπ car terminal.
3. α.

β.

Απηνθίλεηα TIR πνπ θνκίδνπλ θνξηία εμσηεξηθνχ θαη εηζέξρνληαη ζηνπο ρψξνπο ηεο
Διεχζεξεο Εψλεο γηα ηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιισλ εηδψλ δελ
ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή δηθαησκάησλ παξακνλήο γηα ην κέρξη ηεο εθθφξησζεο
ηνπ θνξηίνπ ρξνληθφ δηάζηεκα, θαζφζνλ ην θνξηίν ηνπο επηβαξχλεηαη - απφ ηελ
πξψηε εκέξα εηζφδνπ ηνπ TIR ζηελ Διεχζεξε Εψλε, κέρξη ηελ εθθφξησζή ηνπ - κε
δηθαηψκαηα παξακνλήο πνπ είλαη ίζα κε ηα αληίζηνηρα απνζεθεπηηθά.
Απφ ηελ επφκελε φκσο ηεο εθθφξησζεο ηνπ θνξηίνπ ηνπο, ηα ηξνρνθφξα απηά εθφζνλ βέβαηα παξακέλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ζηνπο ρψξνπο ηεο Διεχζεξεο
Εψλεο- επηβαξχλνληαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ εδαθίνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 1 γηα ηνλ
ππνινγηζκφ ησλ νπνίσλ σο πξψηε εκέξα ινγίδεηαη ε επφκελε ηεο εθθφξησζεο.
Όζα απφ ηα πην πάλσ απηνθίλεηα, κεηά ηνλ ηεισληζκφ ησλ εκπνξεπκάησλ ή άιισλ
εηδψλ κεηαθέξνπλ θαη εηζάγνπλ ηα ίδηα ην θνξηίν ηνπο ζηελ Δπηθξάηεηα (άκεζε
παξάδνζε κε ην ίδην απηνθίλεην), δελ ππνρξενχληαη ζηελ θαηαβνιή ησλ
δηθαησκάησλ ηνπ εδαθίνπ (β) ηεο παξαγξάθνπ 1, θαζφζνλ ην θνξηίν ηνπο
επηβαξχλεηαη απφ ηελ πξψηε εκέξα εηζφδνπ ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ Διεχζεξε Εψλε,
κέρξη ηελ εκέξα εμφδνπ ηνπ, κε δηθαηψκαηα παξακνλήο πνπ είλαη ίζα κε ηα
αληίζηνηρα απνζεθεπηηθά.
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IΙΙ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΩΝ
Α. ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ
ηιρ κανονικέρ αμοιβέρ πεπιλαμβάνονηαι:
α. νη ακνηβέο εξγαηψλ γηα ηε θνξηνεθθφξησζε ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ
β. ε ρξήζε θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ (εθηφο γεξαλνγέθπξαο θαη γεξαλψλ άλσ
ησλ 10 ηφλσλ), γηα ηε θνξηνεθθφξησζε ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ
γ. ε επίβιεςε θαη ε επνπηεία φισλ ησλ εξγαζηψλ
δ. ε δχγηζε ησλ έκθνξησλ ηξνρνθφξσλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ
ε. ε ηαμηλφκεζε ησλ ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ θαηά πξννξηζκφ θαη εηαηξία θαηαζθεπήο.
Ο ηπόπορ και η βάζη ςπολογιζμού ηων αμοιβών έσοςν ωρ ακολούθωρ:
1. Οη πξνβιεπφκελεο αλά ηεκάρην ακνηβέο γηα ηηο εξγαζίεο επί πινίνπ, ππνινγίδνληαη επί
ειαρίζηνπ αξηζκνχ 50 θηλήζεσλ θνξηνεθθφξησζεο ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ έσο 3
ηφλνπο, αλά πινίν, αλεμαξηήησο ηνπ είδνπο ηνπο (:εηζαγσγήο, transit θαη transshipment).
Γελ εθαξκφδεηαη ειάρηζην φξην θηλήζεσλ γηα ηα ηξνρνθφξα εκπνξεχκαηα άλσ ησλ 3
ηφλσλ. Σε πεξηπηψζεηο πινίνπ κε θνξηίν βαξέσλ θαη ειαθξψλ νρεκάησλ ην ειάρηζην
φξην ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ησλ νρεκάησλ, ελψ ζε πεξηπηψζεηο πινίνπ κε κεηθηφ
θνξηίν (νρήκαηα, γεληθφ θνξηίν, εκπνξεπκαηνθηβψηηα) ην ειάρηζην φξην ησλ 50 θηλήζεσλ
εθαξκφδεηαη κε βάζε ην ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ηεκαρίσλ ηνπ θνξηίνπ.
Σε πεξίπησζε πνπ νη πξαγκαηνπνηεζείζεο θηλήζεηο ππνιείπνληαη ηνπ ειάρηζηνπ
αξηζκνχ, γηα ηνλ ππνιεηπφκελν -κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ- αξηζκφ θηλήζεσλ
θαηαβάιινληαη 12 επξψ αλά θίλεζε.
Σε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ζην ίδην πινίν θνξηνεθθνξηψλνληαη ηξνρνθφξα δχν ή
πεξηζζφηεξσλ πξαθηνξείσλ θαη ην άζξνηζκα ησλ θηλήζεσλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
είλαη κηθξφηεξν ηνπ ειάρηζηνπ αξηζκνχ, ππνινγίδεηαη θαη θαηαβάιιεηαη ε ακνηβή ηεο
πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ γηα φζεο θηλήζεηο ππνιείπνληαη κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
ειάρηζηνπ νξίνπ θαη βαξχλνπλ ηα πξαθηνξεία θαηά ιφγν αληηζηξφθσο αλάινγν ησλ
πξαγκαηνπνηεζεηζψλ θηλήζεψλ ηνπο.
Οη θηλήζεηο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ δελ ππνινγίδνληαη γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο ηηκνινγηαθήο θιίκαθαο ησλ transshipment δηαθηλνχκελσλ ηξνρνθφξσλ.
2.

Τα δηθαηψκαηα δηέιεπζεο ησλ Τξνρνθφξσλ – Μεηαθνξηθψλ Μέζσλ θαηαβάιινληαη επί
έκθνξησλ ή θελψλ ηξνρνθφξσλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο κε δηάζεζεο απφ ηνλ
ΟΛΠ πξνζσπηθνχ ή κεραληθψλ κέζσλ.

3.

Όηαλ ηα ηξνρνθφξα κεηαθέξνπλ εκπνξεπκαηνθηβψηηα, εθαξκφδνληαη νη αλά ηεκάρην
εκπνξεπκαηνθηβσηίνπ
ακνηβέο
πνπ
πξνβιέπνληαη
ζην
Τηκνιφγην
Δπί
Δκπνξεπκαηνθηβσηίσλ γηα θνξηνεθθφξησζε απφ/ζε πινία νρεκαηαγσγά (RO/RO).

4.

Τα δίθπθια – ηξίθπθια ηξνρνθφξα κεηαθνξηθά κέζα απαιιάζζνληαη ηεο θαηαβνιήο
δηθαησκάησλ.

5.

Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επί transshipment ηξνρνθφξσλ ηηκνινγίνπ, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε απνηειεί ή έλδεημε σο θνξηίσλ transshipment ζην Γεισηηθφ εηζαγσγήο ή
ζε δηνξζσηηθφ έγγξαθν πνπ ζα θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ επφκελε εξγάζηκε
εκέξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθφξησζεο.
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Φαξαθηεξηζκφο θνξηίσλ σο transshipment κε δηνξζσηηθφ έγγξαθν πνπ ζα θαηαηεζεί
κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία δελ ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ακνηβψλ
θφξησζεο/εθθφξησζεο.

Β. ΠΡΟΘΔΣΩΝ ΔΡΓΑΙΩΝ
Οη εξγαζίεο απηέο παξέρνληαη κεηά απφ αίηεζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ.
Γιαλογή: Φξεψλεηαη ε πξνβιεπφκελε γηα ηελ εξγαζία απηή ακνηβή γηα θάζε ηξνρνθφξν.
Μεηαηόπιζη επί ηος πλοίος ή μέζω πποκςμαίαρ ή επί ηηρ πποκςμαίαρ: Φξεψλεηαη ε
πξνβιεπφκελε γηα ηελ εξγαζία ακνηβή γηα θάζε ηξνρνθφξν.
Σαξινόμηζη: Ζ ηνπνζέηεζε ησλ ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ ζηνπο ρψξνπο απνζήθεπζεο
ηνπ car terminal κε θξηηήξηα ηνλ πξννξηζκφ, ηελ εηαηξεία θαηαζθεπήο θαη ην κνληέιν,
παξέρεηαη ρσξίο ρξέσζε. Ταμηλφκεζε κε πεξηζζφηεξα ησλ αλσηέξσ θξηηεξίσλ, εθφζνλ
ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξαγκαηνπνηεζεί, ζα ρξεψλεηαη κε ηελ πξνβιεπφκελε ζην
αληίζηνηρν ηηκνιφγην ακνηβή.
Παποσή Σεσνικήρ Τποζηήπιξηρ: Ζ απαζρφιεζε ηερληθνχ γηα ηελ αληηκεηψπηζε έθηαθησλ
πξνβιεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηε θνξηνεθθφξησζε (π.ρ. θφξηηζε κπαηαξίαο,
εθνδηαζκφο κε θαχζηκν, απνθαηάζηαζε κηθξνβιαβψλ, θ.ιπ.) xξεψλεηαη γηα θάζε ψξα
απαζρφιεζεο.

Γ. ΛΟΙΠΩΝ ΥΡΔΩΔΩΝ
1. Κιάζκα ηεο ψξαο ην νπνίν δελ ππεξβαίλεη ηα 30’ ιεπηά (επί ζπλφινπ θαζπζηεξήζεσλ)
δελ ρξεψλεηαη. Κιάζκα κεγαιχηεξν ησλ 30’ ιεπηψλ ππνινγίδεηαη σο νιφθιεξε ψξα.
2. Οη ρξεψζεηο ησλ θαζπζηεξήζεσλ ή καηαηψζεσλ ππνινγίδνληαη κε βάζε ην κέζν βαζηθφ
εκεξνκίζζην ηνπ εξγάηε ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., πνπ νξίδεηαη ζηε Σπιινγηθή ηνπο Σχκβαζε
Δξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαη ησλ επηβαξχλζεσλ (ηαθηηθά επηδφκαηα, ππεξσξηαθή
απαζρφιεζε, λπρηεξηλή εξγαζία, εξγαζία αξγίαο, εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θ.ιπ.).
3. Δπί θαζπζηεξήζεσλ ή καηαηψζεσλ ζηηο εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο ηξνρνθφξσλ
εκπνξεπκάησλ παξέρεηαη έθπησζε 50% ζηηο πξνβιεπφκελεο θαηά πεξίπησζε ακνηβέο,
εθφζνλ ππάξρεη επζχλε ηξίηνπ ή αλσηέξα βία.
Ίζε κεηαρείξηζε έρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο εξγαζηψλ
θνξηνεθθφξησζεο ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ, ιφγσ αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, νη
νπνίεο έρνπλ πξνβιεθζεί θαη εμαγγειζεί αξκνδίσο, εθφζνλ ν ππφρξενο -κέρξη ηνλ
πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ- δελ έρεη εθθξάζεη αληίξξεζε.
Σε πεξίπησζε ππνβνιήο αληίξξεζεο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ εξγαζηψλ, κε
δεδνκέλε ηελ πξναλαγγειία ησλ αθξαίσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ, ν Ο.Λ.Π. δηθαηνχηαη -θαηά
ηελ απφιπηε θξίζε ηνπ- λα πξνγξακκαηίδεη εξγαζίεο θνξηνεθθφξησζεο, απαιιάζζνληαο
ηνλ ππφρξεν απφ ηελ θαηαβνιή ησλ δηθαησκάησλ θαζπζηέξεζεο/ καηαίσζεο, θαζψο θαη
λα δηαηάδεη ηελ αλαγθαζηηθή κεζφξκηζε ηνπ πινίνπ (Άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ θαη
Τηκνιφγηα Γηθαησκάησλ επί πινίσλ / πισηψλ λαππεγεκάησλ ζηε ιηκεληθή δψλε ηνπ
Ο.Λ.Π.) ή λα αιιάδεη ηε ζεηξά εμππεξέηεζεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ παξαθσιχεηαη ε
νκαιή εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.
Πέξαλ ηεο απαιιαγήο απηήο, ν ππφρξενο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβάιεη θακία άιιε αμίσζε
γηα ηελ ίδηα αηηία θαηά ηνπ Ο.Λ.Π.
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Ο ρξφλνο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ απνθαζίδεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην αξκφδην πξνο ην
ζθνπφ απηφ φξγαλν ηνπ Ο.Λ.Π., ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνπο
ππφρξενπο.
4. Ο πινίαξρνο ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ή ν λαπηηθφο πξάθηνξαο πινίνπ ζε παξαβνιή, ζην
νπνίν ζπλερίδεηαη ε θνξηνεθθνξησηηθή εξγαζία, ππνρξενχηαη -κεηά ηελ έγθαηξε
εηδνπνίεζε ηεο αξκφδηαο Υπεξεζίαο ηνπ ΟΛΠ- λα εθηειεί ηηο απφ ηελ παξαγξ. 3 ηνπ
άξζξνπ 5 ηνπ Καλνληζκνχ θαη Τηκνιφγηα Δξγαζηψλ Φνξηνεθθνξηψζεσλ θαη Μεηαθνξψλ
(ΚΤΔΦΜ/ΟΛΠ Α.Δ.) επηβαιιφκελεο κηθξέο κεηαθηλήζεηο κία (1) ψξα ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ
ηελ έλαξμε ηεο εξγαζίαο ησλ ηαθηηθψλ ή έθηαθησλ θπιαθψλ, πξνο απνθπγή
θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο ηεο παξαβνιήο άιινπ πινίνπ πνπ αλακέλεη γηα ηνλ ζθνπφ
απηφ.
5. Με ζθνπφ ηελ απνθπγή θαζπζηέξεζεο ή καηαίσζεο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο
θνξηνεθθνξησηηθήο εξγαζίαο πινίνπ πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή, ηζρχνπλ ηα αθφινπζα:
α. Τν πινίν πνπ είλαη ζε παξαβνιή, ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηα
θξεπηδψκαηα ηνπ ιηκέλα, ην αξγφηεξν κέζα ζε κηα (1) ψξα απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ
θνξηνεθθνξησηηθψλ ηνπ εξγαζηψλ.
Σε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, ν πινίαξρνο, ή ν λφκηκνο εθπξφζσπνο, ή ν λαπηηθφο
πξάθηνξαο ηνπ πινίνπ, βαξχλεηαη κε ηελ εθάζηνηε, αληίζηνηρε κε ην ρξφλν θαζπζηέξεζεο
ή καηαίσζεο, δαπάλε, γηα φινπο ηνπο δηαηεζέληεο ζην άιιν πινίν εξγάηεο (θχηνπο θαη
πξνθπκαίαο) θαη ηνπο ρεηξηζηέο θνξηνεθθνξησηηθψλ κεραλεκάησλ.
β. Σηηο πεξηπηψζεηο πνπ δχν πινία εμππεξεηνχληαη κε ηελ ίδηα εξγαηηθή νκάδα, ή φηαλ ε
ιήμε εξγαζηψλ ελφο πινίνπ ζπκπίπηεη κε ηελ έλαξμε εξγαζηψλ άιινπ πνπ πεξηκέλεη γηα
παξαβνιή, ην πινίν πνπ είλαη ζε παξαβνιή ππνρξενχηαη λα απνκαθξχλεηαη απφ ην
θξεπίδσκα ηνπ ιηκέλα, αθήλνληαο ην ειεχζεξν γηα ην αλακέλνλ πινίν, ην αξγφηεξν κέζα
ζε κηα (1) ψξα απφ ηελ απνπεξάησζε ησλ θνξηνεθθνξησηηθψλ ηνπ εξγαζηψλ θαη ην
πινίν πνπ είλαη ζε αλακνλή ππνρξενχηαη λα μεθηλά ηελ θνξηνεθθνξησηηθή εξγαζία ηνπ
εληφο κίαο (1) ψξαο απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ πξνεγνπκέλνπ απφ ην θξεπίδσκα ηνπ
ιηκέλα. Τν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί απφ ηε ιήμε εξγαζηψλ ηνπ πξψηνπ πινίνπ
έσο ηελ έλαξμε εξγαζηψλ ηνπ επφκελνπ, δελ ρξεψλεηαη, εθφζνλ δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν
(2) ψξεο.
Μεηά ηελ παξέιεπζε ησλ 2 σξψλ, ε ρξέσζε γηα ηελ θαζπζηέξεζε ή καηαίσζε,
ππνινγίδεηαη εμ’ νινθιήξνπ θαη βαξχλεη ηνλ πινίαξρν, ή λφκηκν εθπξφζσπν, ή ην λαπηηθφ
πξάθηνξα ηνπ πινίνπ, ην νπνίν νινθιήξσζε ηελ απαηηνχκελε θαηά πεξίπησζε δηαδηθαζία
(: απνκάθξπλζε απφ ην θξεπίδσκα ή έλαξμε εξγαζηψλ) μεπεξλψληαο ην ρξνληθφ φξην ηεο
κίαο ψξαο.
ημείωζη:
ηιρ πεπιπηώζειρ ηηρ παπούζαρ παπαγπάθος, η διάηαξη πος πποβλέπει: “Κλάζμα ώπαρ ηο
οποίο δεν ςπεπβαίνει ηα 30΄ λεπηά (επί ζςνόλος καθςζηεπήζεων) δεν σπεώνεηαι” (βλ.:
ΣΡΟΠΟ ΚΑΙ ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΑΜΟΙΒΩΝ – ΛΟΙΠΕ ΥΡΕΩΕΙ), δεν έσει εθαπμογή
καηά ηον ςπολογιζμό ηος σπόνος απομάκπςνζηρ ηος πλοίος από ηο κπηπίδωμα ή ηηρ
έναπξηρ ηων θοπηοεκθοπηωηικών επγαζιών.
Γ. ΑΠΟΘΗΚΔΤΣΙΚΩΝ
1. Γηα ηα ηξνρνθφξα εκπνξεχκαηα ηα απνζεθεπηηθά ππνινγίδνληαη γηα θάζε κέξα
παξακνλήο θαη αλά ηεκάρην, απφ ηελ εκέξα (ζπκπεξηιακβαλφκελεο) ηεο εθθφξησζήο
ηνπο.
2. Τξνρνθφξα εκπνξεχκαηα βάξνπο κέρξη 3 ηφλσλ, αιιά κε κήθνο ππεξβαίλνλ ηα 5,4 κέηξα,
επηβαξχλνληαη κε ηα απνζεθεπηηθά πνπ ηζρχνπλ γηα ηα άλσ ησλ 3 ηφλσλ ηξνρνθφξα.
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3. Τξνρνθφξα εκπνξεχκαηα βάξνπο άλσ ησλ 3 ηφλσλ, κε κήθνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 15
κέηξα, επηβαξχλνληαη κε ηα αλάινγα απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα, αλά 15 κέηξα αδηαίξεηα.
4. Γίθπθια (κνηνζηθιέηεο θαη πνδήιαηα) ηα νπνία δελ δηαθηλνχληαη απηνδχλακα, αιιά είλαη
ζπζθεπαζκέλα ζε θηβψηηα ή παιέηεο, ππάγνληαη ζην Τηκνιφγην Πξνζσξηλήο
Απνζήθεπζεο Γεληθψλ Δκπνξεπκάησλ.
5. Γελ θαηαβάιινληαη απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα θαηά ηηο εκέξεο απεξγίαο ηνπ πξνζσπηθνχ
ηεο Ο.Λ.Π. Α.Δ., κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε παξαιαβή ηνπο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο
εχινγνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο κεηά ηε ιήμε ησλ απεξγηψλ. Τν εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα
νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, κεηά απφ ζπλεθηίκεζε ησλ
πθηζηακέλσλ ζπλζεθψλ.
6. Γηα ηα ηξνρνθφξα εκπνξεχκαηα TRANSSHIPMENT, ν ειεχζεξνο ρξφλνο απνζήθεπζεο
νξίδεηαη ζε 10 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία εθθφξησζήο ηνπο.
7. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ επί transshipment ηξνρνθφξσλ ηηκνινγίνπ, απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε απνηειεί ε έλδεημε πνπ ηα ραξαθηεξίδεη σο θνξηία transshipment ζην
Γεισηηθφ εηζαγσγήο ή ζε δηνξζσηηθφ έγγξαθν πνπ ζα θαηαηίζεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθφξησζεο. Φαξαθηεξηζκφο θνξηίσλ
σο transshipment κε δηνξζσηηθφ έγγξαθν πνπ ζα θαηαηεζεί κεηά ηελ αλσηέξσ πξνζεζκία
δελ ιακβάλεηαη ππφςηλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ακνηβψλ απνζήθεπζεο.
8. Τα ηξνρνθφξα εκπνξεχκαηα πνπ δηαθηλνχληαη transit επηβαξχλνληαη κε ηηο ρξεψζεηο γηα
απνζήθεπζε ησλ ηξνρνθφξσλ εκπνξεπκάησλ εηζαγσγήο.
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IV. ΤΠΟΥΡΔΟΙ – ΥΡΟΝΟ ΚΑΣ ΑΒΟΛΗ
Υπφρξενη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ακνηβψλ γηα ηηο αλσηέξσ παξερφκελεο εξγαζίεο είλαη:
1. Ο πινηνθηήηεο ή απηφο πνπ έρεη ηελ επηρεηξεζηαθή επζχλε ηνπ πινίνπ ή ε δηαρεηξίζηξηα
εηαηξία ή λαπηηιηαθή εηαηξία γηα ινγαξηαζκφ ηεο νπνίαο κεηαθέξζεθαλ ηα ηξνρνθφξα ή ν
λαπηηθφο πξάθηνξαο πνπ ηνπο εθπξνζσπεί, γηα ηελ αμία ησλ θνξηνεθθνξησηηθψλ
εξγαζηψλ, ησλ δηθαησκάησλ δηέιεπζεο, ησλ ινηπψλ ρξεψζεσλ.
2. Ο παξαιήπηεο ή άιινο δηθαηνχρνο (λαπηηθφο πξάθηνξαο, θνξησηήο θ.ιπ.) γηα ηα
απνζεθεπηηθά δηθαηψκαηα.
3. Ο αηηνχκελνο ηελ εθηέιεζε ησλ πξφζζεησλ εξγαζηψλ.
Οη ακνηβέο πνπ πξνθχπηνπλ κε βάζε ην παξφλ ηηκνιφγην θαηαβάιινληαη σο εμήο:
α. Οη ακνηβέο γηα ηηο εξγαζίεο εθθφξησζεο, θφξησζεο, δηέιεπζεο, δηαρείξηζεο θνξηίνπ θαη
θάζε πξφζζεηεο εξγαζίαο:
πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε θάζε ηηκνινγεηέαο εξγαζίαο θνξηνεθθφξησζεο ή πξφζζεηεο
εξγαζίαο.
β. Τα απνζεθεπηηθά:
πξηλ απφ ηελ παξάδνζή ηνπο ζηνλ εθάζηνηε δηθαηνχρν κε ηελ θαηάζεζε ηεο «Άδεηαο
Δμφδνπ».
γ. Οη ινηπέο ρξεψζεηο:
θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηνπ θαθέινπ ηνπ πινίνπ.
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