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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Τν Δηαδεκνηηθό Ληκεληθό Τακείν Λέζβνπ ελεκεξώλεη ηνπο ηδηνθηήηεο εξαζηηερληθώλ ζθαθώλ όηη, ζύκθσλα κε 

ηελ ΚΤΑ 8122.1/29/16.07.2014 (ΦΔΚ Β’ 2032/25-07-2014), νη θνξείο δηνίθεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ιηκέλσλ, 

ήηνη ηα Δεκνηηθά θαη Δηαδεκνηηθά Ληκεληθά Τακεία, ππνρξενύληαη λα εηζπξάηηνπλ ηέλη ελλιμενιζμού γηα 

θάζε ζθάθνο πνπ πξπκλνδεηεί ή πιαγηνδεηεί ζηα ιηκάληα θαη αιηεπηηθά θαηαθύγηα ηνπ λεζηνύ. Τα 

ζπγθεθξηκέλα ηέιε είλαη αληαπνδνηηθά θαη αλαιώλνληαη γηα ηελ εθηέιεζε, ζπληήξεζε θαη βειηίσζε ησλ 

ιηκεληθώλ έξγσλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ παξερόκελσλ ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο ρξήζηεο. 

Καη’ εθαξκνγή ηεο αλσηέξσ ΚΥΑ, ηα Ληκεληθά Τακεία ππνρξενύληαη λα πξνβαίλνπλ ζε θαηαγξαθή - έιεγρν 

ησλ ειιηκεληζκέλσλ ζθαθώλ θαη ζε είζπξαμε ησλ νθεηιόκελσλ ηειώλ ειιηκεληζκνύ από ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ 

εξαζηηερληθώλ ζθαθώλ, γηα ην δηάζηεκα ειιηκεληζκνύ ηνπ ζθάθνπο ηνπο. 

Τν ηέινο ειιηκεληζκνύ εμαξηάηαη από ην κήθνο ηνπ ζθάθνπο θαη από ηηο εκέξεο πνπ ην ζθάθνο είλαη ζηε 

ζάιαζζα.  

Σύκθσλα κε ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ηα ηέιε ειιηκεληζκνύ κε πξπκλνδέηεζε αλά κέηξν κήθνπο ζθάθνπο, 

θαη’ έηνο, έρνπλ σο εμήο: 

Μήκος ζκάθοσς Σέλος ελλιμενιζμού με πρσμνοδέηηζη 

  
Μικρά ζκάθη  

0 – 7,00m 11,00€ ανά μέηρο εηηζίφς 

  
Επαγγεικαηηθά ηνπξηζηηθά εκεξόπινηα  

Αλεμαξηήησο κήθνπο 30,00€ αλά κέηξν εηεζίσο 

  
Επαγγεικαηηθά πινία αλαςπρήο  

7,01 θαη άλσ 73,00€ αλά κέηξν εηεζίσο 

  
Ιδιφηικά πλοία αναυστής  

7,01 – 10,00m 150,00€ ανά μέηρο εηηζίφς 

10,01 – 15,00m 170,00€ ανά μέηρο εηηζίφς 

15,01 και άνφ 200,00€ ανά μέηρο εηηζίφς 

  
Παξαδνζηαθά πινία  

Αλεμαξηήησο κήθνπο 30,00€ αλά κέηξν εηεζίσο 

  

Τα ηέιε παξαβνιήο πξνθύπηνπλ κε πξνζαύμεζε θαηά 25% ηνπ αληίζηνηρνπ ηέινπο ειιηκεληζκνύ κε 

πξπκλνδέηεζε. 

Εάλ ηα ηέιε θαηαβιεζνύλ πξνθαηαβνιηθά παξέρνληαη νη παξαθάησ εθπηώζεηο: 

α) 20%, εάλ πξνθαηαβιεζνύλ γηα έλαλ κήλα 

β) 30%, εάλ πξνθαηαβιεζνύλ γηα έλα εμάκελν θαη 

γ) 40%, εάλ πξνθαηαβιεζνύλ γηα έλα έηνο 

Καηαλνώληαο ηα κεγάια νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία καο, ιόγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ 

θνξσλντνύ, παξέρνπκε, από πιεπξάο καο, θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε θαη είκαζηε ζηε δηάζεζή ζαο γηα ηελ 

παξνρή νπνηαζδήπνηε ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο ή ελεκέξσζεο ζηα ηειέθσλα 2251025349, 2251028620 θαη 

2251037629.  

Σύκθσλα κε ηα ηζρύνληα κέηξα πξνζηαζίαο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, ε εμππεξέηεζε ησλ 

ηδηνθηεηώλ ζα γίλεηαη θαηόπηλ ξαληεβνύ ζην ηειέθσλν 2251037629. 


