Δικαιώματα που εφαρμόζονται από
τις 29.1.2017, στις Λιμενικές περιοχές
Λεμεσού, Μονής, Ζυγίου
(εκτός από τις Περιοχές Παραχώρησης)
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ΟΡΙΣΜΟΙ
Εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο –
«Αρχή» σημαίνει που καθιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 4 του Νόμου Αρχήν Λιμένων
Κύπρου, περιλαμβάνει δε κάθε υπάλληλο και κάθε πρόσωπον που έχουν εξουσιοδοτηθεί
από την Αρχής δια τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών διά γνωστοποιήσεως
δημοσιευομένης στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.
.

«δέμα» σημαίνει οιονδήποτε μέσο συσκευασίας για τη μεταφορά αγαθών και περιλαμβάνει
οιονδήποτε κιβώτιο, βάλαν, βαλίτσα, θήκη, εμπορευματοκιβώτιο.
«εβδομάδα» σημαίνει χρονική περίοδο επτά συνεχών ημερών.
«εμπορευματοκιβώτιον» σημαίνει κιβώτιο καθαρής χωρητικότητας πέραν των χιλίων
χιλιογράμμων από οποιανδήποτε ύλη κατασκευασμένο χρησιμοποιούμενο για τη μεταφορά
αγαθών.
«επιβατικό σκάφος» σημαίνει σκάφος που μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα επιβάτες
.

«ημέρα» σημαίνει την χρονική περίοδο από την 00.01΄ ώρα μέχρι τις 24.00΄ ώρες.
«ιδιωτικό πλωτό ναύδετο» σημαίνει πλωτό ναύδετο άλλο από πλωτό ναύδετο της Αρχής
.

«καθαρή χωρητικότητα» (κ.χ) σημαίνει την καθαρή χωρητικότητα σκάφους η οποία
αναγράφεται στο πιστοποιητικό καταμέτρησης του και στην περίπτωση που το σκάφος δεν
είναι εφοδιασμένο με τέτοιο πιστοποιητικό, η καθαρή χωρητικότητά του υπολογίζεται όπως
ήθελε ορίσει η Αρχή.
«λέμβος πρόσδεσης» σημαίνει λέμβο ή λέμβους πρόσδεσης που παραχωρούνται κατά τον
είσπλουν στο λιμάνι ή τον απόπλου από το λιμάνι ή κατά τη μετακίνηση του σκάφους στο
λιμάνι από μια θέση πλεύρισης σε άλλη.
«ναυτιλιακή γραμμή διαμετακομιστικού εμπορίου» σημαίνει ναυτιλιακή γραμμή που είτε
από μόνη της είτε ως κοινοπραξία έχει την Κύπρο ως κέντρο για τις διαμετακομιστικές της
δραστηριότητες και διακινεί σε ένα χρόνο πέραν των 10.000 εμπορευματοκιβωτίων σε
διαμετακόμιση μέσω της Κύπρου τα οποία αποτελούν πέραν του 75% της κίνησης της εν
λόγω γραμμής.
«Νόμος» σημαίνει τους περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμους και οιονδήποτε νόμο τους
τροποποιεί ή τους αντικαθιστά.
«λιμενική περιοχή» σημαίνει οιανδήποτε περιοχή η οποία δυνάμει των διατάξεων του
Νόμου περιλαμβάνεται μέσα στα όρια λιμένος, προλιμένος ή περιοχής πλοηγήσεως.
«πλοίαρχος» σημαίνει κάθε πρόσωπο, εκτός από τον πλοηγό, το οποίο κυβερνά ή είναι
υπεύθυνο για το σκάφος.
«πλοίο εμπορευματοκιβωτίων διαμετακομιστικού εμπορίου» σημαίνει πλοίο το οποίο
μεταφέρει εμπορευματοκιβώτια διαστάσεων 8΄Χ8΄Χ20΄, 8΄Χ8΄Χ30΄, 8΄Χ8΄Χ40΄ ή
παραπλήσιων διαστάσεων και που ανήκει ή χρησιμοποιείται κατά αποκλειστικότητα από
ναυτιλιακή γραμμή διαμετακομιστικού εμπορίου.
«πλωτό ναύδετο» σημαίνει πλωτό μέσο που διατίθεται για την παραβολή ή πρυμνοδέτηση
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ή πρόσδεση ή στερέωση σκάφους αλλά δεν περιλαμβάνει πλωτό κρηπίδωμα.
«πλωτό ναύδετο της Αρχής» σημαίνει πλωτό ναύδετο που διατίθεται και τελεί κάτω από τη
διαχείριση της Αρχής.
«σκάφος» ή «πλοίον» περιλαμβάνει παντός είδους σκάφος ή λέμβον ή φορτηγίδα.
«σκάφος παράκτιας κρουαζιέρας» σημαίνει κάθε σκάφος που πραγματοποιεί παράκτιες
κρουαζιέρες μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου 0και χρησιμοποιεί διευκολύνσεις της
Αρχής μέσα σε λιμενική περιοχή.
«Υδρογονάνθρακες» σημαίνει κάθε είδους πετρελαιοειδή σε στερεά, υγρή ή αέρια
κατάσταση, και περιλαμβάνει το ορυκτό αργό πετρέλαιο ή φυσική βενζίνη, φυσικά
υδρογονανθρακούχα αέρια, καθώς και κάθε είδους συναφή ορυκτά ή ουσίες που
εξορύσσονται μαζί τους.
(2) Οι λοιποί όροι, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο έχουν την έννοια που
τους δίνει ο Νόμος.
3. Τα εκάστοτε καταβλητέα τη Αρχή δικαιώματα διά την χρήσιν των υπό την δικαιοδοσία
αυτής περιοχών λιμένων και των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε αυτές και για αγαθά,
υπηρεσίας ή διευκολύνσεις που παρέχονται από την Αρχής ή από άλλους εντός των
περιοχών λιμένων καθορίζονται στον Πίνακα.
4.- (1) Ο Ιδιοκτήτης ή ο πράκτορας ή το πρόσωπο προς το οποίο ή κατ΄ εντολή του
οποίου παρέχεται οποιαδήποτε υπηρεσία ή διευκόλυνση ή άδεια ή υπό την ευθύνη του
οποίου τελεί οποιοδήποτε σκάφος, όχημα, ζώο, αντικείμενο ή ιδιοκτησία σε σχέση με τα
οποία είναι πληρωτέα οποιαδήποτε δικαιώματα που καθορίζονται στον Πίνακα οφείλει
χωρίς παράλειψη να ζητήσει από την Αρχή λογαριασμό των δικαιωμάτων που οφείλονται.
(2) Τα εκάστοτε οφειλόμενα στην Αρχή δικαιώματα σύμφωνα με τους παρόντες
Κανονισμούς είναι πληρωτέα προς την Αρχή αμέσως μόλις εκδοθεί από την Αρχή ο
λογαριασμός που προβλέπεται στην παράγραφο (1) αυτού του Κανονισμού και πρέπει να
πληρώνονται αμέσως μόλις αυτά ήθελαν απαιτηθεί από την Αρχή.
(3) Δικαιώματα που είναι πληρωτέα με βάση την προηγούμενη παράγραφο, εφόσον δεν
πληρωθούν μέσα σε διάστημα τριάντα ημερών από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού
λογαριασμού, φέρουν, από της ημερομηνίας έκδοσης του εν λόγω λογαριασμού, τόκο ίσο
προς το ανώτατο επιτρεπόμενο από το νόμο επιτόκιο.
5.- (1) Ο λογαριασμός των δικαιωμάτων που προβλέπεται στον Κανονισμό 4 αυτών των
Κανονισμών επιβαρύνεται με πρόσθετο ποσοστό 50%, που υπολογίζεται πάνω στο ποσό
των πληρωτέων δικαιωμάτων, όταν παρέχονται στην Αρχή ανακριβή στοιχεία που
αφορούν τον υπολογισμό των εν λόγω δικαιωμάτων, ανεξάρτητα αν συντρέχει περίπτωση
ποινικής ή αστικής ευθύνης με βάση οποιαδήποτε άλλη πρόνοια.
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΡΟΣ Ι - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟΥ
1. Σκάφος, το οποίο παραμένει στο αγκυροβόλιο των λιμενικών περιοχών Λεμεσού
(εκτός από τις Περιοχές Παραχώρησης), Μονής και Ζυγίου πέραν των πέντε ημερών,
πλην του σκάφους που έχει εξασφαλίσει γραπτή άδεια από την Αρχή για να
προμηθεύει με καύσιμα άλλα σκάφη, ή σκάφος, που το ολικό μήκος του δεν
υπερβαίνει τα 45 μέτρα, το οποίο είτε ασχολείται με παράκτιες κρουαζιέρες μέσα στα
χωρικά ύδατα της Κύπρου, είτε δεν ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών ή
εμπορευμάτων, καταβάλλει, μετά την πέμπτη μέρα, τα ακόλουθα δικαιώματα:
(α) πλοίο με καθαρή χωρητικότητα μέχρι 5000 κόρους:
€26,13 για κάθε μέρα ή μέρος της.
(β) πλοίο με καθαρή χωρητικότητα 5001 μέχρι 10000 κόρους:
€39,19 για κάθε μέρα ή μέρος της.
(γ) πλοίο με καθαρή χωρητικότητα 10001 κόρους και άνω:
€52,22 για κάθε μέρα ή μέρος της.
ΜΕΡΟΣ ΙΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΗΣ
1. Για κάθε πλοίο που παραβάλλεται ή πρυμνοδετείται ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο προσδένεται ή στερεώνεται κατά μήκος ή σε προκυμαία ή προβλήτα ή
μόνιμο ή πλωτό κρηπίδωμα, ή σταθερά ναύδετα μέσα σε περιοχή λιμανιού,
(εκτός από τις Περιοχές Παραχώρησης), καταβάλλονται τα ακόλουθα
δικαιώματα:
Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου
για κάθε ημέρα ή μέρος της: 7,13 σεντ
2. Για κάθε πλοίο που παραβάλλεται ή πρυμνοδετείται ή με οποιοδήποτε άλλο
τρόπο προσδένεται ή στερεώνεται σε πλωτό ναύδετο μέσα σε περιοχή λιμανιού,
(εκτός από τις Περιοχές Παραχώρησης), καταβάλλονται τα ακόλουθα
δικαιώματα:
(α) Για πλωτά ναύδετα της Αρχής:
Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου
για κάθε ημέρα ή μέρος της: 3,53 σεντ
(β) Για ιδιωτικά πλωτά ναύδετα:
Για κάθε κόρο της καθαρής χωρητικότητας του πλοίου
για κάθε ημέρα ή μέρος της: 3,53 σεντ
3. Το κατώτατο όριο δικαιωμάτων που καταβάλλονται με βάση τις παραγράφους 1
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και 2 πιο πάνω, είναι:
(α) Για σκάφη που παραμένουν μέσα στο λιμάνι για χρονική
περίοδο που δεν ξεπερνά τις 180 μέρες, €44,51 για κάθε ημέρα ή μέρος της.
(β) Για σκάφη που παραμένουν μέσα στο λιμάνι για χρονική
περίοδο που ξεπερνά τις 180 μέρες,
(ι) Για κάθε μέρα ή μέρος της για τις πρώτες 180 μέρες: €44,51
(ιι) Για κάθε μέρα ή μέρος της μετά τις 180 μέρες: €88,97.
(γ) Ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο παραμονής στο λιμάνι, για σκάφη που
εξασφαλίζουν ειδική άδεια της Αρχής και πρυμνοδετούν σε θέση που έχει
καθορίσει η Αρχή μέσα στη λιμενική περιοχή λιμανιού που περικλείεται από
λιμενοβραχίονες: €17,76 για κάθε μέρα ή μέρος της.
4. Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος Μέρους,
για κάθε σκάφος το ολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 45 μέτρα, το οποίο είτε
ασχολείται με παράκτιους πλόες μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου είτε δεν
ασχολείται με τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων, και που παραβάλλεται ή
πρυμνοδετείται ή άλλως πως προσδένεται ή στερεώνεται κατά μήκος ή σε προκυμαία
ή αποβάθρα ή προβλήτα ή μόνιμο ή πλωτό κρηπίδωμα ή σταθερό ή πλωτό ναύδετο ή
αγκυροβολεί ή πρυμνοδετείται ή πλαγιοδετείται πάνω σε άλλο σκάφος μέσα σε
περιοχή λιμανιού που περικλείεται από λιμενοβραχίονες, (εκτός από τις Περιοχές
Παραχώρησης), καταβάλλονται τα πιο κάτω δικαιώματα:
(α) Για σκάφος το ολικό μήκος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα:
Για την εξασφάλιση άδειας παραμονής πάνω σε ετήσια βάση:
€53,40 για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του.
(β) Για σκάφος το ολικό μήκος του οποίου υπερβαίνει τα 7,50 μέτρα αλλά
όχι τα 45 μέτρα:
(ι)

28,50 σεντ για κάθε μέτρο του μήκους του σκάφους ή μέρος του,
για κάθε μέρα ή μέρος της:
Νοείται ότι το ποσό αυτών των δικαιωμάτων δεν μπορεί να είναι
μικρότερο από το ποσό των δικαιωμάτων που αναλογεί για
παραμονή 5 ημερών.

(ιι) Για την εξασφάλιση άδειας παραμονής πάνω σε ετήσια βάση για
οποιαδήποτε περιοχή λιμανιού: €77,93 για κάθε μέτρο του μήκους
του σκάφους ή μέρος του.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ - ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
1. Για την αποθήκευση αγαθών μέσα σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από το Τμήμα
Τελωνείων κλειστό στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο, καταβάλλονται αποθηκευτικά
δικαιώματα ως ακολούθως:
(α) Για τις πρώτες τρεις ημέρας αποθήκευσης : καμία χρέωση.
(β) Για την τέταρτη και πέμπτη μέρα αποθήκευσης :
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(ι) Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα:
7,13 σεντ για κάθε 100 χιλιόγραμμα.
(ιι) Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα:
88,97 σεντ.
(ιιι) Για αγαθά μη συσκευασμένα σε δέματα:
3,57 σεντ για κάθε 100 χιλιόγραμμα ή μέρος τους.
(γ) Από την έκτη μέχρι και τη δέκατη μέρα αποθήκευσης :
(ι)

Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα:
7,13 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της, για κάθε 100 χιλιόγραμμα ή μέρος τους.

(ιι) Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα:
88,97 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της.
(ιιι) Για αγαθά μη συσκευασμένα σε δέματα:
3,57 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της, για κάθε 100 χιλιόγραμμα ή μέρος τους.
(δ) Από την ενδέκατη μέχρι και την εικοστή μέρα αποθήκευσης:
(ι) Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα:
10,64 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της, για κάθε 100 χιλιόγραμμα ή μέρος τους.
(ιι) Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου υπερβαίνει τον ένα τόνο:
177,98 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της.
(ιιι) Για αγαθά μη συσκευασμένα σε δέματα:
5,32 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της, για κάθε 100 χιλιόγραμμα ή μέρος τους.
(ε) Από την εικοστή πρώτη μέρα αποθήκευσης και μετά:
(ι) Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου δεν υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα:
14,23 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της, για κάθε 100 χιλιόγραμμα ή μέρος τους.
(ιι) Για κάθε δέμα το βάρος του οποίου υπερβαίνει τα 1000 χιλιόγραμμα:
€2,64 για κάθε μέρα .
(ιιι) Για αγαθά μη συσκευασμένα σε δέματα:
7,12 σεντ για κάθε μέρα ή μέρος της, για κάθε 100 χιλιόγραμμα ή μέρος τους.
2. Για την αποθήκευση αγαθών σε διαμετακομίσει εισαγόμενων και ακολούθως
εξαγόμενων στην αλλοδαπή απ’ ευθείας από εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από το
Τμήμα Τελωνείων αποθηκευτικό χώρο, καταβάλλονται, ανεξάρτητα από τη χρονική
περίοδο αποθήκευσης, τα ακόλουθα αποθηκευτικά δικαιώματα:
(α)

(β)

Για οποιαδήποτε αγαθά, πλην εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία
αποθηκεύονται σε στεγασμένο αποθηκευτικό χώρο:
13,69 σεντ για κάθε 1000 χιλιόγραμμα ή μέρος αυτών για κάθε μέρα ή μέρος
της.
Για οιαδήποτε αγαθά, πλην εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία αποθηκεύονται σε
ανοικτό αποθηκευτικό χώρο:
Σελίδα 6 από 13

6,85 σεντ για κάθε 1000 χιλιόγραμμα ή μέρος τους για κάθε μέρα ή μέρος της.
3.
Για την αποθήκευση εμπορευματοκιβωτίων ή οχημάτων που ρυμουλκούνται
(trailers), με φορτίο ή χωρίς φορτίο, μέσα σε εγκεκριμένο για το σκοπό αυτό από το
Τμήμα Τελωνείων αποθηκευτικό χώρο, πληρώνονται τα πιο κάτω αποθηκευτικά
δικαιώματα και δεν εφαρμόζονται οι πρόνοιες των παραγράφων 1 και 2 αυτού του
Μέρους:
(α)

Διαμετακομιστικού εμπορίου:
(ι) Για τις πρώτες 5 ημέρες της αποθήκευσης ή μέρος τους,
86,73 σεντ για κάθε εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα που ρυμουλκείται.
(ιι) Για κάθε ημέρα ή μέρος της μετά την πέμπτη ημέρα της αποθήκευσης:
86,73 σεντ για κάθε εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα που ρυμουλκείται.

(β) Κυπριακού εμπορίου:
(ι) Για τις πρώτες 5 ημέρες της αποθήκευσης ή μέρος τους, 135,24 σεντ για κάθε
εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα που ρυμουλκείται.
(ιι) Για κάθε ημέρα ή μέρος της μετά την πέμπτη ημέρα της αποθήκευσης,
135,24 σεντ για κάθε εμπορευματοκιβώτιο ή όχημα που ρυμουλκείται.

ΜΕΡΟΣ ΙV – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΑΔΕΙΑΣΜΑ Ή/ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΟΥ/ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ (TRUCK)/ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΕΙΤΑΙ (TRAILER)
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

α/α

Περιγραφή Αγαθών

Μονάδα επιβάρυνσης

1
Άδειασμα
εμπ/τίου αποθηκευτικός
χώρος

2
Αποθηκευτικ
ός ΧώροςΠαραλήπτης

3
Άδειασμα
εμπ/τίου Γέμισμα
εμπ/τίου

Συντελεστής χρέωσης
1.

Αγαθά σε σάκους που δεν
καθορίζονται με άλλο τρόπο

Για κάθε τόνο
ή μέρος του

2,78 €

1,39 €

3,48 €

2.

Αγαθά σε παλέτες, δέσμες ή με
οποιοδήποτε άλλο τρόπο
μοναδοποιημένα, που δεν
καθορίζονται με άλλο τρόπο

Για κάθε τόνο
ή μέρος του

2,78 €

1,39 €

3,48 €

3.

Γενικό φορτίο άλλων
κατηγοριών, συσκευασμένο ή μη
συσκευασμένο:
(α) Για κάθε τεμάχιο βάρους
μέχρι 40 χιλιόγραμμα

Το καθένα

0,15 €

0,07 €

0,18 €

Για κάθε 40 χιλιόγραμμα ή
μέρος τους

0,13 €

0,06 €

0,16 €

Το καθένα

0,58 €

0,29 €

0,72 €

(β) Για κάθε τεμάχιο βάρους
πάνω 40 χιλιόγραμμα
4.

Λάστιχα οχημάτων, λυτά

5.

Γεμάτα εμπορευματοκιβώτια ή
πλατφόρμες μεταφοράς
αγαθών:
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(α) Συνήθων διαστάσεων
8'Χ8'Χ20'

Το καθένα

33,38 €

(β) Συνήθων διαστάσεων
8'Χ8'Χ40'

Το καθένα

41,72 €

20,86 €

52,15 €

(α) Συνήθων διαστάσεων
8'Χ8'Χ20'

Το καθένα

5,56 €

2,78 €

6,95 €

(β) Συνήθων διαστάσεων
8'Χ8'Χ40'

Το καθένα

11,12 €

5,56 €

13,90 €

7.

Ζώα εξαιρουμένων των πτηνών

Το καθένα

1,81 €

0,91 €

2,27 €

8.

Μηχανήματα και μέρη
μηχανημάτων:
(α) Βάρους μέχρι ένα τόνο

Για κάθε 50 χιλιόγραμμα ή
μέρος του

0,15 €

0,07 €

0,18 €

(β) Βάρους πάνω από ένα τόνο

Για κάθε 50 χιλιόγραμμα ή
μέρος του

0,41 €

0,21 €

0,52 €

(α) Λυτή, λυτοί

Για κάθε κυβικό μέτρο ή
μέρος του

2,78 €

1,39 €

3,48 €

(β) Σε δέματα

Για κάθε κυβικό μέτρο ή
μέρος του

2,22 €

1,11 €

2,78 €

(α) Βάρους μέχρι 2 τόνους το
καθένα

Το καθένα

16,70 €

8,35 €

20,88 €

(β) Βάρους πάνω από 2 τόνους
το καθένα

Το καθένα
(α) Για τους πρώτους δύο
τόνους

16,70 €

8,35 €

20,88 €

(β) Για κάθε επιπρόσθετο
τόνο ή μέρος του

5,56 €

2,78 €

6,95 €

Για κάθε τόνο
ή μέρος του

2,78 €

1,39 €

3,48 €

Για κάθε τόνο ή μέρος του

11,12 €

5,56 €

13,91 €

ΔΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΔΕ

ΔΕ

6.

9.

10.

16,69 €

41,73 €

Κενά εμπορευματοκιβώτια ή
πλατφόρμες μεταφοράς
αγαθών:

Ξυλεία και ξύλινοι πάσσαλοι:

Οχήματα, με εξαίρεση τα
ποδήλατα και μοτοποδήλατα
ασυσκεύαστα:

11.

Σίδερο ή χάλυβας ή
λευκοσίδηρος σε φύλλα,
ράβδους, δοκούς, σωλήνες,
πλέγματα, αλυσίδες, ελατήρια
κ.λ.π.

12.

Τενεκεδένια δοχεία, κενά

13.

Οχήματα ρυμουλκούμενα, κενά

14.

Οχήματα T.I.R. (που
χρησιμοποιούνται στις διεθνείς
μεταφορές

Το καθένα
Το καθένα
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ΜΕΡΟΣ V – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ
Ή/ ΚΑΙ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΚΙΒΩΤΊΟΥ/
ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (TRUCK)/
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΡΥΜΟΥΛΚΕΙΤΑΙ (TRAILER)
1. Για επίβλεψη, μέσα στο λιμενικό χώρο, της εργασίας, αδειάσματος ή/ και
γεμίσματος εμπορευματοκιβωτίου/ φορτηγού αυτοκινούμενου οχήματος (truck) ή
οχήματος που ρυμουλκείται (trailer), καταβάλλονται τα ακόλουθα δικαιώματα,
ανεξάρτητα από το χρόνο που προσφέρεται η εργασία επίβλεψης:
(α) €10,44 για κάθε εμπορευματοκιβώτιο διαστάσεων 8΄Χ8΄X20΄
(β) €20,89 για κάθε εμπορευματοκιβώτιο διαστάσεων 8΄Χ8΄X40΄
(γ) €33,43 για κάθε ώρα ή μέρος της, για κάθε φορτηγό αυτοκινούμενο
όχημα (truck) ή όχημα που ρυμουλκείται (trailer).

ΜΕΡΟΣ VI – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΣΚΥΒΑΛΩΝ
1.- Για τους σκοπούς αυτού του Μέρους –
«σκύβαλα κατηγορίας Α» σημαίνει σκύβαλα συνηθισμένης φύσης όπως υπολείμματα
φαγητών ή άχρηστα αντικείμενα που προέρχονται από την κουζίνα ή από τους
χώρους ενδιαίτησης του πληρώματος πλοίου περιλαμβανομένου και αλιευτικού
σκάφους ή σκάφους που χρησιμοποιεί ως βάση του περιοχή του λιμανιού (εκτός
από τις Περιοχές Παραχώρησης), ύστερα από ειδική άδεια της Αρχής.
«σκύβαλα κατηγορίας Β» σημαίνει άχρηστα υπολείμματα φορτίου ή μερών
συσκευασίας φορτίου ή εφοδίων ή υλικών ή άλλων αντικειμένων από πλοίο.
2.- Για κάθε πλοίο που φτάνει στις λιμενικές περιοχές Λεμεσού, Μονής και Ζυγίου,
από λιμάνι του εξωτερικού πληρώνονται τα πιο κάτω δικαιώματα αποκομιδής
σκυβάλων κατηγορίας Α:
(α) Επιβατηγά πλοία: €111,22 την ημέρα ή μέρος της.
(β) Πλοία εμπορευματοκιβωτίων: €33,40 την ημέρα ή μέρος της
(γ) Πλοία τύπου «ρο-ρο»: €44,51 την ημέρα ή μέρος της.
(δ) Πλοία φορτίου χύμα (bulk cargo): €29,64 την ημέρα ή μέρος της.
(ε) Συμβατικά πλοία: €37,07 την ημέρα ή μέρος της.
(ζ) Πλοία που περιμένουν οδηγίες (on orders): €22,23 την ημέρα
ή μέρος της.
(η) Πλοία παροπλισμένα ή που επισκευάζονται ή που έρχονται για
λόγους ανώτερης βίας ή για να πάρουν ή να αφήσουν μέλος ή
μέλη του πληρώματος ή για να εφοδιαστούν με καύσιμα ή
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προμήθειες και σκάφη αναψυχής: €14,84 την ημέρα ή μέρος της.
3.- Ανεξάρτητα από τις πρόνοιες της παραγράφου 2 του παρόντος Μέρους και
τηρουμένων των προνοιών της παραγράφου 1 του παρόντος Μέρους, οι ακόλουθες
κατηγορίες σκαφών καταβάλλουν τα έναντι της κάθε κατηγορίας καθοριζόμενα
δικαιώματα:
(α) Αλιευτικό σκάφος/ τράτα/ ξιφιάδικο σκάφος: €19,92 το μήνα ή μέρος του.
(β) σκάφος που έχει εξασφαλίσει γραπτή άδεια της Αρχής για να
προμηθεύει με καύσιμα άλλα σκάφη: €14,84 την ημέρα ή μέρος της.
(γ) σκάφος παράκτιας κρουαζιέρας (ι) με μήκος μέχρι 15 μέτρα ή με γυάλινο πυθμένα (glass bottom):
€19,92 το μήνα ή μέρος του, για την περίοδο που πραγματοποιεί
παράκτιες κρουαζιέρες.
(ii) με μήκος πάνω από 15 μέτρα : €59,77 το μήνα ή μέρος του,
για την περίοδο που πραγματοποιεί παράκτιες κρουαζιέρες.
(δ) σκάφος που έχει εξασφαλίσει ειδική γραπτή άδεια από την Αρχή για
να χρησιμοποιεί ως βάση του περιοχή λιμανιού, εκτός από τις Περιοχές
Παραχώρησης, για να διεξάγει βοηθητικές λιμενικές εργασίες:
€19,92 το μήνα ή μέρος του.
4.- Για την αποκομιδή σκυβάλων κατηγορίας Β που προέρχονται από πλοία που
βρίσκονται στην περιοχή του λιμανιού της Λάρνακας ή της Λεμεσού θα
πληρώνονται δικαιώματα, ανάλογα με την ποσότητα και το είδος των σκυβάλων για
αποκομιδή, ύστερα από ειδική συμφωνία.
5.- Για κάθε απόδειξη που εκδίδεται για παράδοση σκουπιδιών στην ξηρά,
καταβάλλεται δικαίωμα ύψους €2,00.
6.- Για κάθε δοχείο απόρριψης σκυβάλων (skip) που παραδίδεται καταβάλλεται
δικαίωμα €165,00 για κάθε παράδοση.

ΜΕΡΟΣ VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ ΕΥΚΟΛΙΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
1, Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους«αδειούχος» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει άδεια δυνάμει του Κανονισμού
13 των περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα
Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμών του 2003.
«αλιευτικό σκάφος» σημαίνει κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται
εμπορικά για την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων.
«απόβλητα» σημαίνει τα απόβλητα πλοίου, κατάλοιπα φορτίου, πετρελαιοειδή
απόβλητα πλοίου και πετρελαιοειδή κατάλοιπα φορτίου, όπως αυτοί οι όροι
ερμηνεύονται στους περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη
Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου κανονισμών του 2003.
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«πλοίο» σημαίνει το θαλασσοπλοούν σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο
θαλάσσιο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των
αερολισθαινόντων σκαφών, των καταδυομένων και των πλωτών ναυπηγημάτων .
«σκάφος αναψυχής» σημαίνει κάθε τύπο πλοίου που χρησιμοποιείται για
αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του.
«σκάφος παράκτιας κρουαζιέρας» σημαίνει κάθε σκάφος που πραγματοποιεί
παράκτιες κρουαζιέρες μέσα στα χωρικά ύδατα της Κύπρου και χρησιμοποιεί
διευκολύνσεις της Αρχής μέσα σε περιοχή λιμανιού.
2. Κάθε σκάφος που φτάνει σε περιοχή λιμανιού από λιμάνι της αλλοδαπής,
με συχνότητα άφιξης τουλάχιστον 2 φορές τη εβδομάδα, καταβάλλει
δικαίωμα €715,08 το μήνα το οποίο καλύπτει μια παράδοση αποβλήτων το μήνα
για ποσότητα μέχρι 15 κυβικών μέτρων.
3.-(1) Κάθε πλοίο που παραμένει στο αγκυροβόλιο για χρονική περίοδο μέχρι
ώρες από την ελευθεροκοινωνία του θα καταβάλλει δικαίωμα €59,77.
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(2) Κάθε πλοίο που έχει εξασφαλίσει άδεια από την Αρχή για να παρέχει
καύσιμα σ’ άλλα πλοία μέσα σε περιοχή λιμανιού, καταβάλλει δικαίωμα €99,60
το μήνα, το οποίο καλύπτει μια παράδοση αποβλήτων το μήνα για ποσότητα
μέχρι 5 κυβικών μέτρων.
(3) Κάθε πλοίο που έχει εξασφαλίσει άδεια από την Αρχή για ειδική
απασχόληση μέσα σε περιοχή λιμανιού, καταβάλλει δικαίωμα €19,92 το μήνα
το οποίο καλύπτει μια παράδοση αποβλήτων το μήνα για ποσότητα μέχρι
3 κυβικών μέτρων.
(2)
(4) Κάθε πλοίο με μήκος μέχρι 45 μέτρα που φτάνει σε περιοχή λιμανιού,
από λιμάνι της αλλοδαπής, καταβάλλει δικαίωμα €19,92 το μήνα, το οποίο
καλύπτει μια παράδοση αποβλήτων το μήνα για ποσότητα μέχρι 3
κυβικών μέτρων.
4.-(1) Κάθε σκάφος αναψυχής και κάθε σκάφος παράκτιας κρουαζιέρας που
χρησιμοποιεί ως βάση του οποιοδήποτε λιμάνι της Αρχής καταβάλλει
δικαίωμα €10,23 το μήνα για παράδοση, χωρίς περιορισμό των αποβλήτων του,
στις διαθέσιμες φορητές δεξαμενές.
(2) Εκτός από τα πλοία που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4(1), κάθε
πλοίο που φθάνει σε περιοχή λιμανιού από λιμάνι της αλλοδαπής καταβάλλει τα
ακόλουθα δικαιώματα με βάση τους κόρους ολικής χωρητικότητάς του:
Χωρητικότητα
Πλοίων
(gross tons)
Μέχρι
5.000
5.001 – 10.000
10.001 – 15.000
15.001 και άνω

Πληρωτέο
Δικαίωμα κατάπλου
(ευρώ)
169,59
290,13
416,78
553,69

Παράδοση αποβλήτων στα
κρηπιδώματα του λιμανιού
(κυβικά μέτρα/ κατάπλου)
5
8
10
10

(3) Κάθε πλοίο που παραδίδει απόβλητα σε αδειούχους μέσα σε περιοχή λιμανιού
κατά τις εργάσιμες ώρες, δηλαδή από τις 07:00΄ μέχρι τις 18:00΄ καταβάλλει
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δικαίωμα €30,65 για κάθε πρόσθετο κυβικό μέτρο αποβλήτων πέραν από αυτά που
αντιστοιχούν στο δικαίωμα, που καθορίζεται στον πίνακα της παραγράφου 4(2).
(4) Σε περίπτωση παράδοσης αποβλήτων πέραν των 100 κυβικών μέτρων το
δικαίωμα θα καθορίζεται με διαπραγμάτευση.
(5) Οι πιο πάνω χρεώσεις αφορούν ρυθμό παράδοσης αποβλήτων 10 κυβικών
μέτρων σε 2 ώρες. Σε περίπτωση που η παράδοση αποβλήτων 10 κυβικών μέτρων
ξεπερνά τις δύο ώρες θα υπάρχει πρόσθετη χρέωση €61,29 την ώρα.
(6) Το δικαίωμα των €30,65 ανά κυβικό μέτρο μειώνεται κατά ποσοστό 10%, εφόσον
η περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η
λειτουργία του είναι τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει ότι το πλοίο
παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων.
(7) Πλοίο που εκτελεί προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς
ελλιμενισμούς μπορεί να απαλλαγεί από την πληρωμή των δικαιωμάτων
που καθορίζονται στην υποπαράγραφο 4(2) του Μέρους ΧV εφόσον υποβληθούν
στην Αρχή επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη διακανονισμού που να εγγυάται
την παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή τελών, σε άλλο λιμάνι που
βρίσκεται επί της διαδρομής του.
5. Αν η παράδοση αποβλήτων γίνει στις πιο κάτω περιοχές θα χρεώνεται πρόσθετο
δικαίωμα ως ακολούθως:
Αγκυροβόλιο Λιμανιού Λεμεσού

€306,48

Τερματικός Σταθμός Εκφόρτωσης
Πετρελαιοειδών Ακρωτηρίου
Λιμάνι Μονής

€306,48

Λιμάνι Ζυγίου (Βασιλικό)

€510,78

€510,78

6. Σε περίπτωση που η παράδοση αποβλήτων γίνεται με αντλία του αδειούχου θα
καταβάλλεται πρόσθετο ποσό €81,72 την ώρα.
7. Αν η παράδοση αποβλήτων γίνει εκτός εργασίμων ωρών, δηλαδή από
18:00΄ μέχρι 07:00΄, η χρέωση αυξάνεται κατά ποσοστό 30%. Αν η παράδοση τους
γίνει Σάββατο, Κυριακή, ή αργία η χρέωση αυξάνεται κατά ποσοστό 50 %.

ΜΕΡΟΣ VΙΙΙ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΤΡΕΛΕΥΣΗ ΠΛΟΙΩΝ
Κάθε προμηθευτής πετρελαίου ο οποίος χρησιμοποιεί περιοχή λιμανιού για την
πετρέλευση πλοίου που βρίσκεται μέσα στην εν λόγω περιοχή, καταβάλλει στην
Αρχή δικαιώματα ανερχόμενα σε 44 σεντ για κάθε τόνο πετρελαίου ή μέρος του που
προμηθεύει σε πλοίο

ΜΕΡΟΣ ΙX – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Η Αρχή μπορεί να εκδίδει οποιοδήποτε πιστοποιητικό ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερομένου, ο οποίος καταβάλλει για κάθε πιστοποιητικό το ποσό των €14,84.
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