
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μη-
τρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-
μόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

2 Τροποποίηση των τιμολογίων παροχής υπηρεσι-
ών του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. οικ. 9317 (1)
   Διαδικασία χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μη-

τρώου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δη-

μόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - EΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1) Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-

μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρο-
νικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο 
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184), 
και ιδίως το Κεφάλαιο ΣΤ’, το άρθρο 84 και την παρ. 19 
του άρθρου 107 του νόμου αυτού,

2) τον Κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L 119/1),

3) το άρθρο 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και 
απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, 
ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες δια-
τάξεις» (Α’ 133),

4) τον ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανο-
νισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστα-
σία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση 
στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις» (Α’ 137),

5) το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή δι-
ακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επεί-
γοντα ζητήματα» (Α’ 134),

6) τα άρθρα 568 επ. του ν. 4620/2019 «Κύρωση του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας» (Α’ 96),

7) το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρ-
νηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το 
άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98), σε συνδυασμό με 
την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

8) το π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης» (Α’ 7),

9) το π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85),

10) το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α’ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων),

11) το π.δ. 35/2015 «Οργάνωση και λειτουργία υπηρε-
σιών Ποινικού Μητρώου» (Α’ 56),

12) την υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφαση του Πρω-
θυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό 
Επικρατείας» (Β’ 2902),

13) την υπ’ αρ. 211/25.1.2021 κοινή απόφαση του Πρω-
θυπουργού και του Υπουργού Δικαιοσύνης «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, Γεώργιο 
Κώτσηρα» (Β’ 243),

14) την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ/23.10.2019 απόφαση 
του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλει-
τουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990),

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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15) την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ/25.2.2020 απόφαση του 
Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικο-
ποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστή-
ματα τρίτων Φορέων» (Β’ 762),

16) το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο-
λογισμού,

17) την ανάγκη ρύθμισης της διαδικασίας ηλεκτρονι-
κής χορήγησης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου και μέσω 
της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-ΕΨΠ), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης 
για τη χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού 
Μητρώου και περιεχόμενο αυτής

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο - χρήστης δύναται να αιτείται 
την χορήγηση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου Γενικής 
Χρήσης του άρθρου 7 του π.δ. 35/2015, σε συνδυασμό 
με τα άρθρα 571 και 572 Κ.Π.Δ., υποβάλλοντας αίτηση σε 
ειδική εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 
Συστήματος του Εθνικού Ποινικού Μητρώου του Υπουρ-
γείου Δικαιοσύνης, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 
Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.
gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020.

2. Για την υποβολή της ανωτέρω αίτησης το φυσικό 
πρόσωπο-χρήστης εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρε-
σία της παρ. 1, κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρή-
ση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμμα-
τείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α’ της 
παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020.

3. Τα αναγκαία για την πληρότητα της αίτησης στοιχεία 
αντλούνται αυτόματα από επιμέρους μητρώα των φο-
ρέων του δημοσίου τομέα, κατά την έννοια της περ. 57 
του άρθρου 2 του ν. 4727/2020, και ειδικότερα: α) από 
το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσιών Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε), β) το Μητρώο Πολιτών του 
Υπουργείου Εσωτερικών, γ) το Μητρώο Δελτίων Αστυ-
νομικών Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας και δ) 
το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσω του 
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα 
με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου. Η αναζήτηση των ως 
άνω στοιχείων πραγματοποιείται με βάση τον Α.Φ.Μ. 
που επιστρέφεται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μετά την αυθεντι-
κοποίηση του φυσικού προσώπου - χρήστη.

4. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει την υποχρέωση 
λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και ανα-
γκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας 
των λαμβανομένων πληροφοριών και, κατ’ ελάχιστον, 
την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, 

τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των 
διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς 
και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

5. Το φυσικό πρόσωπο - χρήστης καταχωρεί υποχρε-
ωτικά στην αίτηση, τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του 
και, προαιρετικά, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου του (e-mail), εφόσον επιθυμεί να ενημερωθεί για 
την αποστολή του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου στην 
προσωπική του θυρίδα χρήστη, σύμφωνα με την παρ. 2 
του επόμενου άρθρου.

6. Το φυσικό πρόσωπο - χρήστης επιβεβαιώνει την 
ορθότητα των στοιχείων της παρ. 3 που αντλούνται αυ-
τόματα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3, πριν προχωρή-
σει στην υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση που το 
φυσικό πρόσωπο - χρήστης δεν συμφωνεί με την ορθό-
τητα των προσυμπληρωμένων στοιχείων, ακυρώνει την 
αίτηση και απευθύνεται στο κατά περίπτωση σχετικό 
Μητρώο για την διόρθωση ή επικαιροποίησή τους.

7. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει την υποχρέωση έγκαιρης ενημέ-
ρωσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης για κάθε μεταβολή 
και προσθήκη στις κοινές κωδικολίστες που τηρούνται 
στα επιμέρους μητρώα της παρ. 3 και χρησιμοποιούνται 
για την αυτόματη άντληση των στοιχείων του φυσικού 
προσώπου - χρήστη.

Άρθρο 2
Τύπος, περιεχόμενο και ισχύς Αντιγράφου 
Ποινικού Μητρώου

1. Η έκδοση του Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου γίνε-
ται κατόπιν ελέγχου που διενεργείται από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου του άρθρου 
1 του π.δ. 35/2015.

2. Οι υπηρεσίες τήρησης του Ποινικού Μητρώου 
αποστέλλουν το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου στην 
προσωπική θυρίδα του φυσικού προσώπου - χρήστη 
που τηρείται στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας 
Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 26 του ν. 4727/2020.

3. Το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που εκδίδεται 
σύμφωνα με την παρ. 1, φέρει υποχρεωτικά μοναδικό 
κωδικό επαλήθευσης, με τον οποίο, σε συνδυασμό με 
τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία έκδοσης, 
μπορεί να γίνει αναζήτηση του Αντιγράφου και επαλή-
θευση του περιεχομένου του, και περιλαμβάνει τα στοι-
χεία του φυσικού προσώπου - χρήστη που περιγράφο-
νται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

Άρθρο 3
Η εφαρμογή της παρούσας δεν αποκλείει τη δυ-

νατότητα έκδοσης Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου 
μέσω της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής της 
διαδικτυακής πύλης του Εθνικού Ποινικού Μητρώου 
(www.ncris.gov.gr). 
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Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

 Αθήνα, 19 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Δικαιοσύνης  Eπικράτειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΤΣΗΡΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ι

Αριθμ. 3113.11/20226/21 (2)
    Τροποποίηση των τιμολογίων παροχής υπηρεσι-

ών του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης 

Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.). 

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 και της παρ. 3α του άρθρου 10 του 

ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί 
(Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α’ 314), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

β) της υποπαρ. Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 
«Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 85), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

γ) του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 
«Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδο-
μεταφορές, Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α’ 145), όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει,

δ) του ν. 3622/2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, 
λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 281), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

ε) του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: 
οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, 
των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 
διοίκησης» (Α’ 133), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

στ) του άρθρου 35 του ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη 
θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για 
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας 
και την αναβάθμιση Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις 
για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID 
εποχή» (Α’ 15),

ζ) του άρθρου 6 του ν. 2399/1996 «Υλοποίηση της 
εισοδηματικής πολιτικής έτους 1996 για μισθούς και 
συντάξεις και άλλες διατάξεις» (Α’ 90), όπως τροποποι-
ήθηκε και ισχύει,

η) του άρθρου 1 του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 92),

θ) του άρθρου 90 του κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133),

ι) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικο-
νομικών» (Α’ 181),

ια) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτι-
λίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α’ 26),

ιβ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α’ 121),

ιγ) της υπ’ αρ. 3113.11/63645/2017/06-09-2017 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση τιμολογίου παροχής 
υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης 
Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)» (Β’ 3268).

2. Το υπ’ αρ. 1708/23-12-2020 έγγραφο του Οργανι-
σμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε., με επισυναπτόμε-
νη την υπ’ αρ. 122/16/20/18-12-2020 απόφαση του οικεί-
ου Δ.Σ., αιτιολογική έκθεση και πρακτικό διαβούλευσης.

3. Την υπ’ αρ. 2814.3/11530/2021/15-02-2021 εισήγη-
ση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση τροποποίησης των τιμολογίων παροχής 
υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης 
Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.), του σχετικού (1ιγ) του προοιμίου της 
παρούσας, ως ακολούθως:

Α) Την αντικατάσταση του άρθρου 3 του Κεφαλαίου 
Α’ του Μέρους Πρώτου, ως εξής:

«Άρθρο 3
Δικαιώματα λοιπών χρήσεων λιμενικών 
εγκαταστάσεων

1. Δικαίωμα από χρήση κλειστής αποθήκης τυποποιη-
μένου - χύδην φορτίου 0,11 ευρώ/τ.μ./ημέρα.

2. Δικαίωμα από προσωρινή εναπόθεση σκαφών στην 
χερσαία ζώνη λιμένων, κατόπιν σχετικής άδειας του φο-
ρέα, αρμοδιότητας Ο.Λ.Α. Α.Ε.:

α) Έως δέκα ημέρες:
Μέχρι 5μ. μήκος 5,654 ευρώ. 
Μέχρι 10μ. μήκος 16,984 ευρώ. 
Μέχρι 15μ. μήκος 33,957 ευρώ. 
Μέχρι 20μ. μήκος 67,914 ευρώ. 
Από 20μ. και άνω 226,38 ευρώ.
Για ιπτάμενα δελφίνια 226,38 ευρώ. 
Για βάσεις στήριξης 0,121 ευρώ/τ.μ. 

β) Πέραν του δεκαημέρου:
Μέχρι 5μ. μήκος 1,133 ευρώ/ημέρα. 
Μέχρι 10μ. μήκος 2,266 ευρώ/ημέρα. 
Μέχρι 15μ. μήκος 4,532 ευρώ/ημέρα. 
Μέχρι 20μ. μήκος 9,064 ευρώ/ημέρα. 
Από 20μ. και άνω 22,638 ευρώ/ημέρα.
Για ιπτάμενα δελφίνια 45,276 ευρώ/ημέρα.
Για βάσεις στήριξης 0,02 ευρώ/τ.μ./ημέρα
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γ) Για ετήσια εναπόθεση σκαφών στην χερσαία ζώνη 
λιμένων αρμοδιότητας ΟΛΑ ΑΕ: 

Μέχρι 7μ. μήκος 150 ευρώ/έτος.
Μέχρι 12μ. μήκος 200 ευρώ/έτος.
Από 12μ. και άνω 300 ευρώ/έτος.

3. Δικαίωμα από μακροχρόνια, άνω του έτους εναπό-
θεση σκαφών στην χερσαία ζώνη λιμένων αρμοδιότητας 
Ο.Λ.Α. Α.Ε.:

Θα αποφασίζεται από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Α. Α.Ε., αναλόγως 
του μήκους του σκάφους, του χρονικού διαστήματος 
εναπόθεσης και του λιμένα.

4. Από χρήση χώρου για εναπόθεση αλιευτικών εργα-
λείων: 8,00 €/τ.μ./έτος.

5. Από χρήση γλύστρας: 4,00 € (συνολικά για ανέλκυση 
και καθέλκυση).»

Β) Την αντικατάσταση των άρθρων 1, 2, 3 και 4 του 
Κεφαλαίου Γ’ του Μέρους Πρώτου, ως εξής:

«Άρθρο 1
Ελάχιστη ωριαία αποζημίωση

Η ελάχιστη ωριαία αποζημίωση για χρήση μηχανημά-
των ορίζεται ως εξής:

Είδος μηχανήματος Ωριαία 
αποζημίωση (€)

Γερανός Ο.Λ.Α. Α.Ε. ΗΜΚ-
60Η MANNESMANN-DEMAG-
GOTTWALD (20/40t)

80,00

Περονοφόρο Ο.Λ.Α. Α.Ε. Daewoo/
D 50 SC-2 (5t) 30,00

Γερανοφόρο Φορτηγό Ο.Λ.Α. Α.Ε. 
IVECO/50C13 DAILY 20,00

Εργασία ιδιωτικού κλάρκ και 
κλάρκ πλοίου 7,5

Εργασία ιδιωτικού φορτωτή 
σε προβλήτα 7,5

Εργασία ιδιωτικού ανυψωτικού 
μηχανήματος με αρπαγή σε κύτος 
πλοίου ή σε προβλήτα

20

Εργασία ιδιωτικού φορτωτή 
σε κύτος πλοίου 7,5

Εργασία ιδιωτικού γερανού 
ανυψωτικής ικανότητας 20

Εργασία ιδιωτικού γερανοφόρου 
φορτηγού έως 5 τόνων 5

Άρθρο 2
Δικαιώματα χρήσης μηχανημάτων για 
φορτοεκφόρτωση χύδην και γενικού φορτίου

1. Για την χρήση μηχανημάτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή τρίτου 
υπεργολάβου του Οργανισμού, για φορτοεκφορτώσεις 
πάσης φύσεως χύδην και γενικού φορτίου, καταβάλλο-
νται δικαιώματα για την εκφόρτωση των φορτίων αυ-
τών από το πλοίο στην προκυμαία (ή αντίστροφα για 
την φόρτωση αυτών), 0,88 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανά τόνο 
φορτίου.

2. Για φόρτωση σε μεταφορικά οχήματα, απευθεί-
ας από πλοίο ή αντίστροφα, χωρίς να τοποθετούνται 
στην προκυμαία του Λιμένα, με χρήση μηχανημάτων 
της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου του Οργανισμού, 
καθορίζεται δικαίωμα φορτοεκφόρτωσης το ποσό των 
1,32 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανά τόνο φορτίου.

3. Για τη μετατόπιση των αποτιθεμένων στην προ-
κυμαία πάσης φύσεως χύδην και γενικού φορτίου, σε 
χώρους στοιβασίας, με χρήση μηχανημάτων της Ο.Λ.Α. 
Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου του Οργανισμού, καθορίζεται 
σαν δικαίωμα το ποσό των 0,55 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανά 
τόνο φορτίου.

4. Για τις φορτώσεις πάσης φύσεως χύδην και γενι-
κού φορτίου από το έδαφος σε μεταφορικά οχήματα 
ή αντίστροφα, με χρήση μηχανημάτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. 
ή τρίτου υπεργολάβου του Οργανισμού, καθορίζουμε 
σαν δικαίωμα το ποσό των 0,605 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανά 
τόνο φορτίου.

5. Για φόρτωση χύδην φορτίων σε πλοίο, με χρήση 
κοχλιών της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου του Ορ-
γανισμού, καθορίζεται σαν δικαίωμα το ποσό των 0,20 
ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανά τόνο φορτίου.

6. Για χρήση παρελκόμενων μέσων ιδιοκτησίας της 
Ο.Λ.Α. Α.Ε. (π.χ. χούφτες, χοάνες), για τη διενέργεια φορ-
τοεκφορτώσεων από ιδιωτικά μηχανήματα, καθορίζε-
ται δικαίωμα χρήσης 0,20 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), ανά τόνο 
φορτίου.

7. Για τη φορτοεκφόρτωση φορτίων χύδην και γενικού 
φορτίου από βαγόνια, ισχύει προσαύξηση 50% για εργα-
σίες στο πλοίο και 50% για εργασίες στην ξηρά.

Άρθρο 3
Δικαιώματα χρήσης μηχανημάτων για 
φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων

1. Για φορτοεκφόρτωση, μετατόπιση και διακίνηση 
εμπορευματοκιβωτίων (CONTAINERS), με χρήση μηχα-
νημάτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή τρίτου υπεργολάβου του Ορ-
γανισμού, καταβάλλονται τα κάτωθι δικαιώματα:
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Εργασία επάνω 
στο πλοίο (€/κίνηση) 

(βλ. παρ. α)

Εργασία στην προκυμαία ή 
χερ. Ζώνη (€/κίνηση) 

(βλ. παρ. β)

Μετατόπιση Ε/Κ 
(€/κίνηση) 
(βλ. παρ. γ)

Ε/Κ 
(CONTAINERS) Έμφορτα Κενά Έμφορτα Κενά Έμφορτα Κενά

20 ποδών 31,00 € 18,00 € 28,00 € 18,00 € 28,00 € 18,00 €

40 ποδών 50,00 € 30,00 € 50,00 € 30,00 € 50,00 € 30,00 €

α) Για εργασία πλοίου, δηλαδή την εκφόρτωση εμπο-
ρευματοκιβωτίων από του κύτους ή του καταστρώματος 
του πλοίου στην προκυμαία ή την απ’ ευθείας (άμεση) 
παράδοση αυτών επί χερσαίων μεταφορικών μέσων των 
ενδιαφερομένων ή την φόρτωση των εμπορευματοκι-
βωτίων από χερσαία μεταφορικά μέσα στο κύτος ή το 
κατάστρωμα του πλοίου.

β) Για εργασία στην προκυμαία ή στο χερσαίο χώρο 
του λιμένος, δηλαδή, τη φόρτωση των εμπορευματο-
κιβωτίων από τον τόπο απόθεσης αυτών, τοποθέτησή 
τους επάνω σε χερσαία μεταφορικά μέσα των ενδιαφε-
ρομένων ως και την εκφόρτωσή τους από τα χερσαία 
μεταφορικά μέσα των ενδιαφερομένων στον τόπο ενα-
πόθεσής τους.

γ) Για μετατόπιση εμπορευματοκιβωτίων είτε μέσα στο 
πλοίο, είτε στην προκυμαία (χερσαία ζώνη).

2. Για χρήση παρελκόμενων μέσων ιδιοκτησίας της 
Ο.Λ.Α. Α.Ε. (π.χ. πλαίσιο φόρτωσης), για την φορτοεκ-
φόρτωση Ε/Κ από ιδιωτικά μηχανήματα, καθορίζεται 
δικαίωμα χρήσης 2,00 € ανά τεμάχιο.

3. Για φορτοεκφόρτωση εμπορευματοκιβωτίων από 
βαγόνια, ισχύει προσαύξηση 50% για εργασίες στο πλοίο 
και 50% για εργασίες στην ξηρά.

Άρθρο 4
Δικαιώματα χρήσης μηχανημάτων 
για φορτοεκφόρτωση ειδικού φορτίου

1. Για φορτοεκφόρτωση, ημιανύψωση κ.λπ. μεμονω-
μένων βαρέων φορτίων, μηχανών, μηχανημάτων εγκι-
βωτισμένων ή όχι, αυτοκινουμένων ή όχι, παντός τύπου 
και είδους τροχοφόρων οχημάτων ειδικής χρήσης κ.λπ. 
και εφόσον αυτά αποτελούν μεμονωμένα πέζα (κόλλα), 
με χρήση μηχανημάτων της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή τρίτου υπερ-
γολάβου του Οργανισμού, καταβάλλονται τα κάτωθι 
δικαιώματα:

Φορτίο έως 5 τόνους 66,00 €/τεμάχιο
Φορτίο από 5 έως 

10 τόνους 110,00 €/τεμάχιο

Φορτίο από 10 έως 
20 τόνους 176,00 €/τεμάχιο

Φορτίο άνω των 
20 τόνων

176,00 € + 10,00 € ανά τόνο 
(πλέον των 20)/τεμάχιο

2. Τα ανωτέρω δικαιώματα ισχύουν για εργασία διάρ-
κειας έως μία ώρα. Όταν η εργασία υπερβεί την μία ώρα, 
οι ανωτέρω τιμές επιβαρύνονται κατά 50%, για κάθε επι-
πλέον ώρα εργασίας.

3. Για φορτοεκφόρτωση ειδικών φορτίων από βαγόνια, 
ισχύει προσαύξηση 50% για εργασίες στο πλοίο και 50% 
για εργασίες στην ξηρά.»

Γ) Την αντικατάσταση των άρθρων 1 και 2 του Κεφα-
λαίου ΣΤ’ του Μέρους Δεύτερου, ως εξής:

«Άρθρο 1
Δικαιώματα υδροδότησης

Για παροχή ύδατος σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά από 
σχετική αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Οργανισμού, 
από μόνιμο δίκτυο στην περιοχή λιμένων αρμοδιότητας 
της Ο.Λ.Α. Α.Ε., εισπράττεται:

α) Τέλος σύνδεσης - αποσύνδεσης προσωρινής παρο-
χής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες, ίσο με 15,00 €. Για 
μη εργάσιμες ώρες και ημέρες (απογεύματα, νύκτα, Σαβ-
βατοκύριακα και αργίες), το τέλος ανέρχεται στα 30,00 €.

β) Τέλος χρήσης από τους κρουνούς του δικτύου της 
Ο.Λ.Α. Α.Ε. για κάθε υδροδότηση με ελάχιστη κατανάλω-
ση 3 κυβικά μέτρα και για τις εγκαταστάσεις ξηράς (μόνι-
μοι μετρητές) με ελάχιστη κατανάλωση 15 κυβικά μέτρα.

γ) Τέλος κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο, από πάσης 
φύσεως πλοία 100% επιπλέον της τιμολογημένης χρέ-
ωσης κυβικού μέτρου από τον εκάστοτε πάροχο νερού.

δ) Τέλος κατανάλωσης ανά κυβικό μέτρο, από ιδιώτες 
(καταστήματα κ.λπ.) εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, 60% 
επιπλέον της τιμολογημένης χρέωσης κυβικού μέτρου 
από τον εκάστοτε πάροχο νερού. 

ε) Τέλος κατανάλωσης από τα αυτόματα μηχανήματα 
παροχής ύδατος 4,00 ευρώ/κυβικό μέτρο.

στ) Για την παράνομη υδροδότηση πλοίων ή εγκατα-
στάσεων καθώς και για οποιαδήποτε παράνομη υδρο-
ληψία στις περιοχές αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε., επι-
βάλλεται διοικητική κύρωση 500 ευρώ. Σε περίπτωση 
υποτροπής των παραβατών η σχετική διοικητική κύρω-
ση διπλασιάζεται. Η διαπίστωση παράβασης γίνεται από 
οποιοδήποτε υπηρεσιακό όργανο της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή από 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή του λιμένος και αναφέρεται 
στη Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

Άρθρο 2
Δικαιώματα ρευματοδότησης

1. Για παροχή ρεύματος σε κάθε ενδιαφερόμενο μετά 
από σχετική αίτηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Οργα-
νισμού, από μόνιμο δίκτυο στην περιοχή λιμένων αρμο-
διότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε., εισπράττεται:

α) Τέλος σύνδεσης - αποσύνδεσης προσωρινής παρο-
χής κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες ίσο με 15,00 €. Για 
μη εργάσιμες ώρες και ημέρες (απογεύματα, νύκτα, Σαβ-
βατοκύριακα και αργίες), το τέλος ανέρχεται στα 30,00 €.
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β) Τέλος κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος σε ελλι-
μενιζόμενα σκάφη αναψυχής: 0,561 €/kwh.

γ) Τέλος κατανάλωσης ανά kwh ηλεκτρικού ρεύμα-
τος, από σωματεία λιμενεργατών, 25% επιπλέον της τι-
μολογημένης χρέωσης kwh από τον εκάστοτε πάροχο 
ρεύματος.

δ) Τέλος κατανάλωσης ανά kwh ηλεκτρικού ρεύματος, 
από επαγγελματικά πάσης φύσης (λέμβοι, μηχανότρα-
τες, πλοία κ.λπ.), 40% επιπλέον της τιμολογημένης χρέ-
ωσης kwh από τον εκάστοτε πάροχο ρεύματος.

ε) Τέλος κατανάλωσης ανά kwh ηλεκτρικού ρεύματος, 
από ιδιώτες (καταστήματα κ.λπ.) εντός χερσαίας ζώνης 
λιμένα, 25% επιπλέον της τιμολογημένης χρέωσης kwh 
από τον εκάστοτε πάροχο ρεύματος.

στ) Τέλος κατανάλωσης από τα αυτόματα μηχανήματα 
παροχής ρεύματος 0,561 ευρώ/kwh.

ζ) Για την παράνομη ρευματοδότηση πλοίων ή εγκα-
ταστάσεων καθώς και για οποιαδήποτε παράνομη ρευ-
ματοδότηση στις περιοχές αρμοδιότητας της Ο.Λ.Α. Α.Ε., 
επιβάλλεται διοικητική κύρωση 500 ευρώ. Σε περίπτωση 
υποτροπής των παραβατών η σχετική διοικητική κύρω-
ση διπλασιάζεται. Η διαπίστωση παράβασης γίνεται από 
οποιοδήποτε υπηρεσιακό όργανο της Ο.Λ.Α. Α.Ε. ή από 
οποιαδήποτε δημόσια αρχή του λιμένος και αναφέρεται 
στη Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών της Ο.Λ.Α. Α.Ε.

2. Για παροχή ρεύματος σε κάθε ενδιαφερόμενο, με 
χρήση Η/Ζ ιδιοκτησίας του Οργανισμού, εισπράττεται 
τέλος χρήσης ίσο με 10,00 €/ώρα χρήσης του Η/Ζ, πλέον 
του κόστους καυσίμου.»

Δ) Την αντικατάσταση του Κεφαλαίου Θ’ του Μέρους 
Δεύτερου, ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’
ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ISPS

1. Η Ο.Λ.Α. Α.Ε. εισπράττει τέλος ασφαλείας ISPS ως ακολούθως:
- ΤΕΛΟΣ ΚΩΔΙΚΑ ISPS ΓΙΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Α/Α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης ΤΕΛΟΣ (€)

1 Χύδην φορτία τόνος 0,20

2 Χύδην στερεών φορτίων που υπάγονται 
στις διατάξεις του π.δ.66/2004 τόνος 0,30

3 Φορτία γενικών εμπορευμάτων τόνος 0,20
4 Εμπορευματοκιβώτια 20’’ άφορτα τεμάχιο 1,00
5 Εμπορευματοκιβώτια 20’’ έμφορτα τεμάχιο/τόνος 1,00 + 0,20/τόνο
6 Εμπορευματοκιβώτια 40’’ άφορτα τεμάχιο 2,00
7 Εμπορευματοκιβώτια 40’’ έμφορτα τεμάχιο/τόνος 2,00 + 0,20/τόνο
8 Φορτία σε παλέτες τεμάχιο/τόνος 0,50 + 0,20/τόνο
9 Τροχοφόρα οχήματα (Ι.Χ./δίτροχα) τεμάχιο 1,00

10 Τροχοφόρα οχήματα τεμάχιο 0,50/άξονα
11 Ερπυστριοφόρα τόνος 0,20
12 Θαλάσσια και εναέρια μέσα τεμάχιο/τόνος 20,00 + 0,20/τόνο
13 Μεταφορά ογκωδών τεμαχίων τεμάχιο/τόνος α* + 0,20/τόνο

13α Τμήματα ανεμογεννητριών τεμάχιο/τόνος 20,00 + 0,20/τόνο

13β Σωλήνες μεταφοράς φυσικού αερίου, 
καυσίμου κ.λπ. τεμάχιο/τόνος 1,00 + 0,20/τόνο

14 Επικίνδυνα φορτία του π.δ.405/1996 πλοίο/τόνος 100,00 + 0,20/τόνο
α*: κατά περίπτωση, μετά από απόφαση του Φορέα Διαχείρισης

- ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΑ

Α/Α Περιγραφή Μονάδα μέτρησης ΤΕΛΟΣ (€)

1 Επιβάτης Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ και τουριστικού πλοίου 
(του ν.4256/2014), υπόχρεα στον κώδικα ISPS επιβάτης 0,90

2

Φόρτωση τροφοδοσίας Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ και 
τουριστικών πλοίων (έλεγχοι πρόσβασης 
σύμφωνα με τον κώδικα ISPS ανά 50 μέτρα 
ολικού μήκους)

πλοίο/φόρτωση/50μ 
LOA

100,00

3 Χρήση συστημάτων ελέγχου ασφάλειας επιβατών 
κρουαζιέρας (transit και home porting) επιβάτης 2,00
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4
Φόρτωση τροφοδοσίας κρουαζιεροπλοίων 
(έλεγχοι πρόσβασης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS 
ανά 50 μέτρα ολικού μήκους)

πλοίο/φόρτωση/50μ 
LOA

200,00

5
Επιβάτης βοηθητικών σκαφών (Ρ/Κ, λάντζες, 
φορτηγίδες κατευθυνόμενες προς υπόχρεα 
στον κώδικα ISPS πλοία)

επιβάτης 0,64

6
Φόρτωση τροφοδοσίας βοηθητικών σκαφών 
(έλεγχοι πρόσβασης σύμφωνα με τον κώδικα ISPS 
ανά 50 μέτρα ολικού μήκους)

πλοίο/φόρτωση/50μ 
LOA

50,00

2. Διευκρινίζονται τα εξής:
α) Το τέλος ασφαλείας ISPS εισπράττεται για τα ανωτέρω διακινούμενα από/προς υπόχρεα στον κώδικα ISPS 

πλοία, μέσω των λιμενικών εγκαταστάσεων της Ο.Λ.Α. Α.Ε.
β) Για τα έμφορτα εμπορευματοκιβώτια που υπάγονται στο ειδικό τελωνειακό καθεστώς transshipment, το τέλος 

εισπράττεται άπαξ κατά τη φόρτωσή τους σε πλοίο.
γ) Μη υπόχρεα πλοία που παραβάλουν ή πρυμνοδετούν για τη φορτοεκφόρτωση ή την επιβίβαση/αποβίβαση 

επιβατών εντός Λιμενικής Εγκατάστασης ISPS της Ο.Λ.Α. Α.Ε. πληρώνουν το αντίστοιχο τέλος ασφαλείας ISPS.
δ) Η ελάχιστη τιμή, ανά σκάφος, του τέλους ασφάλειας ISPS για τους επιβάτες κρουαζιέρας Ε/Γ, Ε/Γ- Ο/Γ και του-

ριστικού πλοίου (του ν.4256/2004), μετά από ενδεχόμενες εκπτώσεις, είναι 40,00 €.
3. Απαλλάσσονται της καταβολής του τέλους:
α) Τα νήπια μέχρι ενός έτους.
β) Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε περιηγητικά ταξίδια που πραγματοποιούνται από την Εστία Ναυτικών, την 

Εργατική Εστία και από φιλανθρωπικές οργανώσεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς.
γ) Οι επιβάτες που απαλλάσσονται της καταβολής του ναύλου, όταν ταξιδεύουν με ακτοπλοϊκά πλοία.
δ) Οι επιβάτες των ιδιωτικών πλοίων αναψυχής, των μικρών σκαφών, των ναυταθλητικών και των επαγγελματικών 

πλοίων αναψυχής που δεν εκτελούν διεθνείς πλόες και με αριθμό επιβαινόντων μικρότερο των 12 ατόμων.
4. Η είσπραξη ανταποδοτικού τέλους προϋποθέτει την ύπαρξη βεβαίωσης της οικείας Λιμενικής Αρχής, χρονικής 

διάρκειας ισχύος τριών (03) μηνών και με την αίρεση ότι δεν έχουν μεταβληθεί οι προϋποθέσεις για την έκδοση της, 
ότι ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. διαθέτει: (α) εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστά-
σεων (ΣΑΛΕ) και (β) το απαιτούμενο από το εγκεκριμένο Σχέδιο, προσωπικό, υποδομές και εξοπλισμό ασφαλείας 
για το επίπεδο ασφαλείας 1.»

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 3113.11/63645/2017/06-09-2017 κοινής υπουργικής απόφασης 
«Έγκριση τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (Ο.Λ.Α. Α.Ε.)» (Β’ 3268).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από τη δημοσίευσή
της.

  Πειραιάς, 19 Μαρτίου 2021

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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