
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού τελών 
και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ραφή-
νας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε).

2 Έγκριση τροποποίησης τιμολογίου λειτουργίας 
υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων Οργανι-
σμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.).

3 Τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαιω-
μάτων του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας ΑΕ 
(Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθ. 3113.11/61444/2022 (1) 
Έγκριση τροποποίησης του κανονισμού τελών 

και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ρα-

φήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε) .

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

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

β) της περ. 3.β. της υποπαρ. Γ2 της παρ.  Γ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

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),

δ) του άρθρου 51 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102),

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),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

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

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

ι) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ια) της υπ’ αρ. 3113.11/31093/11.4.2016 κοινής υπουρ-
γικής απόφασης «Έγκριση κανονισμού τελών και δικαιω-
μάτων του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» (Β’ 1093),

ιβ) της υπ’  αρ. 3113.11/40373/31.5.2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση κανονισμού τελών και 
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. 
(Ο.Λ.Ρ. Α.Ε)», (Β’ 2242),

ιγ) της υπό στοιχεία Υ/70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Το υπ’ αρ. 1963/14-04-2022 έγγραφο Ο.Λ.Ρ. ΑΕ με 
συνημμένο το υπ’ αρ. 7.1/11-04-2022 πρακτικό Δ.Σ. Ο.Λ.Ρ. 
ΑΕ (ΑΔΑ:ΩΝ38469ΗΞ8-Β7Ι) υπ’ αρ. 1956/ 14-04-2022.

3. Την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων που αφο-
ρούν στον καθορισμό δικαιωμάτων υδροδότησης για το 
λιμένα Ραφήνας.

4. Την υπ’ αρ. 2814.3/39133/2022/02-06-2022 υπ’ αρ. 
σχεδίου 2814.3.1/13/2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του Ο.Λ.Ρ. ΑΕ., αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση της παρ. α)2 του άρθρου 9 της 
υπ’ αρ. 3113.11/31093/11.4.2016 κοινής υπουργικής από-
φασης «Έγκριση κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του 
Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.» (Β’ 1093), όπως έχει 
τροποποιηθεί με την υπ’ αρ. 3113.11/ 40373/31.5.2018 
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κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση συμπλήρωσης 
κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού 
Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. Α.Ε)» (Β’ 2242), ως εξής:

«2.Ε/Γ, Ε/Γ-Ο/Γ, Υ/Γ, Ταχύπλοα πλοία και κρουαζιερό-
πλοια στο λιμάνι της Ραφήνας, έξι ευρώ ανά κυβικό μέ-
τρο (6,00 €/m3)».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 3113.11/31093/11.4.2016 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1093), όπως έχει τροπο-
ποιηθεί με την υπ’ αρ. 3113.11/40373/31.5.2018 κοινή 
υπουργική απόφαση (Β’ 2242).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από της δημοσι-
εύσεώς της.

Πειραιάς, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός
 Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

    Αριθμ. 3113.11/61456/2022 (2) 
Έγκριση τροποποίησης τιμολογίου λειτουργίας 

υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων Οργανι-

σμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.). 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

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

β) της περ. 3.β. της υποπαρ. Γ2 της παρ.  Γ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

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),

δ) 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),

ε) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), 
το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 
119 του ν. 4622/2019,

στ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

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

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

θ) του π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ-
γών και Υφυπουργών» (Α’ 155),

ι) της υπ’ αρ. 3113.11/ 52541/2018/10-08-2018 κοινής 
υπουργικής απόφασης «Έγκριση τιμολογίων λειτουρ-
γίας υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων του Ορ-
γανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3402), 
όπως τροποποιήθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 
υπ’ αρ. 3113.11/46977/20/21-07-2020 «Τροποποίηση 
των τιμολογίων λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενικών δι-
καιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. 
Α.Ε.)» (Β’ 3304) και την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αρ. 
3113.11/64197/21/06-09-2021 «Έγκριση τροποποίησης 
τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών του Οργανι-
σμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 4568).

ια) της υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφασης του 
Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Ανα-
πληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» 
(Β’ 4805).

2. Το υπ’ αρ. 43/11-01-2022 έγγραφο του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. 
με επισυναπτόμενη την υπ’ αρ. 4/346/16-12-2021 (ΑΔΑ: 
ΨΣΦΞ469ΗΞΥ-ΑΗΗ) απόφαση του οικείου Διοικητικού 
Συμβουλίου και εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

3. Την υπ’ αρ. 2814.3/22404/2022/30/03/2022 υπ’ αρ. 
σχεδίου 2814.3.1/09/2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης 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 τιμολογίου λειτουργίας 
υπηρεσιών και λιμενικών δικαιωμάτων Οργανισμού Λι-
μένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.). του σχετικού (1.L) του 
προοιμίου της παρούσας, ως ακολούθως:

Η παρ. 4 της ενότητας Α του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 6 (ΤΟΜΕ-
ΑΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΟΠΛΟΙΩΝ) του άρθρου 14 «ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«4. Χρήση Συστημάτων Ελέγχου Ασφαλείας Επιβατών 
Κρουαζιέρας:

Ο έλεγχος ασφαλείας είναι απαραίτητος και προβλέπε-
ται να διεξάγεται με βάση τα διεθνή πρότυπα του κώδικα 
ISPS. Θα ελέγχονται τόσο οι επιβάτες home Porting όσο 
και οι επιβάτες Transit: 2,00 €/ανά επιβάτη Home Porting 
και 2,00 €/ανά επιβάτη Transit.

Η ανωτέρω χρέωση 2,00 € ανά επιβάτη πολλαπλασι-
αζόμενη επί τον αριθμό των επιβατών δεν μπορεί να 
υπολείπεται του γινομένου των 350,00 € ανά ώρα παρα-
μονής του πλοίου στο λιμάνι. Σε διαφορετική περίπτωση, 
το κόστος ελέγχου σύμφωνα με τον Κώδικα ISPS καθο-
ρίζεται στο ποσό των 350,00 ευρώ ανά ώρα λειτουργίας 
του συστήματος ελέγχου ISPS».

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης υπ’ αρ. 3113.11/52541/2018/10-07-2018 
«Έγκριση τιμολογίων λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενι-
κών δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49953Τεύχος B’ 4882/16.09.2022

(Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3402), της κοινής υπουργικής απόφασης 
υπ’ αρ. 3113.11/46977/20/21-07-2020 «Τροποποίηση 
των τιμολογίων λειτουργίας υπηρεσιών και λιμενικών 
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. 
(Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» (Β’ 3304) και της κοινής υπουργικής από-
φασης υπ’ αρ. 3113.11/64197/21/06-09-2021 «Έγκριση 
τροποποίησης τιμολογίου παροχής λιμενικών υπηρεσι-
ών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. (Ο.Λ.Λ. Α.Ε.)» 
(Β’ 4468).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από της δημοσι-
εύσεώς της.

 Πειραιάς, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Αναπληρωτής Υπουργός
 Οικονομικών

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Ι

   Αριθμ. 3113.11/61429/2022  (3)
Τροποποίηση του κανονισμού τελών και δικαιω-

μάτων του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας ΑΕ 

(Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

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

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

β) της περ. 3.β. της υποπαρ. Γ2 της παρ.  Γ του άρθρου 
πρώτου του ν. 4254/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής 
του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις» (Α’ 85),

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),

δ) του άρθρου 51 του ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατά-
ξεις» (Α’ 102),

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),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, 
Α’ 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του 
άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ζ) του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Οικονομικών» (Α’ 181),

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

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

  2. Το υπ’ αρ. 565/04-02-2022 έγγραφο Οργανισμού 
Λιμένων Νομού Ευβοίας ΑΕ (Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ) με συνημμέ-
νες την υπ’ αρ. 133/2021 απόφαση 14ης συνεδρίασης 
Ο.Λ.Ν.E. AΕ «Περί έγκρισης μελέτης “Τεχνοοικονομική 
ανάλυση στοιχείων χρεώσεων χρήσης λιμενικών εγκα-
ταστάσεων ΟΛΝΕ ΑΕ με χύδην διακινούμενο φορτίο 
ορυκτών και άλλων υλικών”» (ΑΔΑ:ΩΖ8ΞΟΞΑΤ -111) 
και την υπ’ αρ. 134/2021 Απόφαση 14ης συνεδρίασης 
Ο.Λ.Ν.E. AΕ «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών 
και δικαιωμάτων του ΟΛΝΕ ΑΕ» (ΑΔΑ:ΩΘΔ3ΟΞΑΤ-ΔΣ5).

3. Την ανάγκη τροποποίησης των διατάξεων που αφο-
ρούν στον οικονομικό εξορθολογισμό της σχέσης με-
ταξύ της τιμολόγησης των εργασιών και της ποσότητας 
διακινούμενου φορτίου ανά διακινητή.

4. Την υπ’ αρ. 2814.3/23804/2022/05-04-2022 υπ’ αρ. 
σχεδίου 2814.3.1/10/2022 εισήγηση της Γενικής Διεύθυν-
σης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού ή του Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ., αποφασίζουμε:

1. Την αντικατάσταση του άρθρου 23 της υπ’ αρ. 8122.1/ 
49/6.10.2014 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση 
κανονισμού τελών και δικαιωμάτων του Οργανισμού 
Λιμένος Ν. Εύβοιας Α.Ε. (Ο.Λ.Ν.Ε. Α.) (Β’ 2746 - Διόρθωση 
σφάλματος στο Β’ 2467/2015), όπως τροποποιήθηκε με 
την υπ’ αρ. 3113.11/78170/13.9.2016 κοινή υπουργική 
απόφαση «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών 
και δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Ν. Εύβοιας 
Α.Ε. (Ο.Λ.Ν.Ε. ΑΕ)» (Β’3119 - Διόρθωση σφάλματος στο 
Β’ 813/2017)» ως εξής:

«Άρθρο 23
Δικαιώματα επί εργασιών φορτοεκφόρτωσης 
χύδην και γενικού φορτίου

1. Τα δικαιώματα του Οργανισμού για την φόρτωση 
και την εκφόρτωση χύδην και γενικών φορτίων σύμ-
φωνα με την εγκεκριμένη μελέτη από το Διοικητικό 
Συμβούλιο του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 
λιμένα (υπ’ αρ. 133/2021 απόφαση της 14ης συνεδρία-
σης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΝΕ Α.Ε. με ΑΔΑ: 
ΩΖ8ΞΟΞΑΤ-111), υπολογιζόμενα ανά τόνο φορτίου, κα-
θορίζονται ως εξής:

α. Φορτία χύδην παντός είδους και καταστάσεως 0,80 €.
β. Γενικά φορτία παντός είδους, μορφής και συσκευ-

ασίας 0,70 €.
γ. Φορτία αδρανών υλικών (άμμος, χάλικες, χώμα, λί-

θοι) 0,30 €.
δ. Στις επιχειρήσεις που διακινούν ετησίως από τους 

λιμένες του Οργανισμού ιδιαίτερα μεγάλες ποσότητες 
φορτίων των ανωτέρω περιπτώσεων α και β, παρέχεται 
κλιμακούμενη έκπτωση επί των δικαιωμάτων του Ορ-
γανισμού ως εξής:
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- Για ετήσια διακίνηση φορτίων συνολικού βάρους 
έως 300.000 τόνους καταβάλλονται τα δικαιώματα των 
περιπτώσεων α και β ως έχουν.

- Για ετήσια διακίνηση φορτίων συνολικού βάρους από 
300.000 έως 600.000 τόνους παρέχεται έκπτωση.

-25% επί των δικαιωμάτων των περιπτώσεων α και β, 
παρεχόμενη από τον πρώτο τόνο πλέον των 300.000.

- Για ετήσια διακίνηση φορτίων συνολικού βάρους άνω 
των 600.000 τόνων παρέχεται έκπτωση - 50% επί των 
δικαιωμάτων των περιπτώσεων α και β, παρεχόμενη από 
τον πρώτο τόνο πλέον των 600.000".

2. Οι ανωτέρω χρεώσεις αφορούν σε εργασίες φόρ-
τωσης και εκφόρτωσης που εκτελούνται με τη χρήση 
μέσων του Οργανισμού. Όταν οι εν λόγω εργασίες 
εκτελούνται με τη χρήση μέσων τρίτων (εργολάβων, 
ιδιωτών κ.λπ.) ή με τα ίδια μέσα των πλοίων, τα δικαι-

ώματα του Οργανισμού ανέρχονται στο 50% των ανα-
φερομένων στις ανωτέρω περιπτώσεις 1α, 1β και 1γ».

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 8122.1/49/6.10.2014 
κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 2746 - Διόρθωση σφάλ-
ματος Β’ 2467/2015), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 
3113.11/ 78170/13.9.2016 κοινή υπουργική απόφαση 
(Β’3119 - Διόρθωση σφάλματος Β’ 813/2017).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει από της δημοσι-
εύσεώς της.

Πειραιάς, 1 Σεπτεμβρίου 2022

Οι Υπουργοί

Οικονομικών Ναυτιλίας
 και Νησιωτικής Πολιτικής

ΧΡΗΣΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ  ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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