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  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 254/2021 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  9 1 η  

 
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση καταγγελίας περί επιβολής τέλους σε πλοία που εξυπηρετούνται σε χώρους 

εγκαταστάσεων επιχειρήσεων / εταιρειών που έχουν παραχωρηθεί / εκμισθωθεί από 
την διαχειρίστρια του λιμένος εταιρεία. 

 

Την 24η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 91η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου της Αθανασίου Τορουνίδη, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

3. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

5. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:   

 
1. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο υπάλληλος της Γραμματείας Ρ.Α.Λ. Αντωνιάδης Ηλίας. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Αντιπρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά στη λήψη 
Απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) επί του εν θέματι ζητήματος, το οποίο 
ενέκυψε ενόψει των κατωτέρω παρατιθέμενων στο ιστορικό της παρούσας εγγράφων της 
καταγγέλλουσας Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (εφεξής: E.E.N.M.A.) κατά 
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.). 

Στη συνεχεία ο κ. Κουμπαράκης Γεώργιος, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής, δήλωσε 
ότι απέχει από την συζήτηση και τη ψηφοφορία του θέματος. 

Έπειτα ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή της Αρχής, κ. Παναγιώτη Κουφό, ο 
οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 19ης Νοεμβρίου 2021 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το παρόν ιστορικό συνετάχθη κατόπιν αναζητήσεως των διαθεσίμων, σχετικών με το θέμα, 
εγγράφων από το αρχείο της Αρχής (Ρ.Α.Λ.). 

1) Στις 07/07/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1259/07.07.20) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ., δια της υπ’ αριθ. 
8488/03.07.2020 επισημειωματικής εντολής του γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (εφεξής: Υ.ΝΑ.Ν.Π) προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Νησιωτικής Πολιτικής 
(εφεξής: Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) / Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής (εφεξής: Δ.Λ.Π.), το υπ’ αριθ. πρωτ. 
438/03.07.2020 έγγραφο της Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., με θέμα «Επιβολή τέλους σε 
πλοία που εξυπηρετούνται σε χώρους εγκαταστάσεων Επιχειρήσεων/Εταιρειών, που έχουν 
παραχωρηθεί/εκμισθωθεί από ΟΛΠ ΑΕ». 

2) Στις 14/07/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1293/14.07.20) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 
464/14.07.2020 έγγραφο της Ε.Ε.Ν.Μ.Α., με θέμα «Επιβολή τέλους σε πλοία που 
εξυπηρετούνται σε χώρους εγκαταστάσεων Επιχειρήσεων/Εταιρειών, που έχουν 
παραχωρηθεί/εκμισθωθεί από ΟΛΠ ΑΕ», μετά του συνημμένου σε αυτό υπ’ αριθ. πρωτ. 
438/03.07.2020 εγγράφου της, για την ενημέρωση και τις κατά την κρίση ενέργειες της Αρχής. 

3) Στις 20/08/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1537/20.08.20) κοινοποιήθηκε και στη Ρ.Α.Λ. το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 530/20.08.2020 έγγραφο της Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., με ίδιο ως προς τα 
ανωτέρω έγγραφα της ένωσης (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.) θέμα, με το οποίο εκθέτει τις επί του αντικειμένου 
του θέματος απόψεις της. Ακολούθως, την ίδια ημέρα, το προαναφερθέν έγγραφο (με αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ 1538/24.08.20) κοινοποιήθηκε και στη Ρ.Α.Λ., δια της υπ’ αριθ. 10289/20.08.2020 
επισημειωματικής εντολής γρ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. προς τη Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε./Δ.Λ.Π.. 

4) Στις 24/09/2020 εστάλη και στη Ρ.Α.Λ., με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας (εφεξής: Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ.), το από ιδίας ημερομηνίας Δελτίο 
Τύπου χρηστών και εμπλεκομένων φορέων, το οποίο εξεδόθη ως αποτέλεσμα της συζήτησης 
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επί βασικών θεμάτων του λιμένα Πειραιά που έλαβε χώρα κατά τη συνάντηση των φορέων 
στην οποία συμμετείχαν: α) ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (εφεξής: 
Σ.Ε.Ε.Ν.), η Ε.Ε.Ν.Μ.Α., ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ., ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος, η Ένωση 
Βιοτεχνών – Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά και η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών 
Υποβρυχίων Έργων και Εργασιών. Περαιτέρω δε, το προαναφερθέν Δελτίο Τύπου 
κοινοποιήθηκε και στη Ρ.Α.Λ. δια της υπ’ αριθ. πρωτ. υπ’ αριθ. 11716/24.09.2020 
επισημειωματικής εντολής γρ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1936/16.10.2020), την γνώση της 
οποίας έλαβε η Αρχή την 16η Οκτωβρίου 2020. 

5) Στις 14/10/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1921/14.10.20) κοινοποιήθηκε και στη Ρ.Α.Λ. το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 631/14.10.2020 έγγραφο της Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., με ίδιο ως προς τα 
ανωτέρω έγγραφα της ένωσης (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.) θέμα, με το οποίο ανέπτυξε αναλυτικότερα τις επί 
του αντικειμένου του θέματος απόψεις της, και δη, αναφερόμενη, τόσο, στο περιεχόμενο των 
ως άνω εγγράφων της, όσο, και επί των διαλαμβανομένων στο υπ’ αριθ. πρωτ. 
18095/10.09.2020 έγγραφο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Ακολούθως, την ίδια ημέρα, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1926/14.10.20) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. 
στην Ε.Ε.Ν.Μ.Α., σε συνέχεια του υπ’ αριθ. πρωτ. 631/14.10.2020 εγγράφου της ένωσης, με 
την οποία ενημερώθηκε, αφενός, ότι η εν λόγω υπόθεσή της ήδη τελεί υπό διερεύνηση και, 
αφετέρου, ότι στο επικείμενο χρονικό διάστημα θα αναζητηθούν τα σχετικά στοιχεία και οι 
τυχόν πρόσθετες απόψεις της. 

6) Στις 12/03/2021 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 577/12.03.21) κοινοποιήθηκε και στη Ρ.Α.Λ. το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 78/12.03.2021 έγγραφο της Ε.Ε.Ν.Μ.Α. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., σε συνέχεια των ως άνω 
επιστολών της, με το οποίο διατυπώνει εκ νέου τις επί του αντικειμένου του θέματος απόψεις 
της. 

7) Στις 13/04/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 754/14.04.21) κοινοποιήθηκε και στη Ρ.Α.Λ. το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 7831/13.04.2021 έγγραφο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς την Ε.Ε.Ν.Μ.Α., σε απάντηση της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 78/12.03.2021 επιστολής της τελευταίας, με το οποίο διατυπώνει τις θέσεις της 
αναφορικά με τις αιτιάσεις της Ένωσης. 

8) Στις 18/05/2021 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 955/18.05.21) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 
Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων, με αντικείμενο την επί του 
αντικειμένου του θέματος παροχή απόψεων και στοιχείων, ιδίως δε επί των ζητημάτων που 
θίγονται με τα ανωτέρω έγγραφα της Ένωσης, τυχόν ιστορικό, καθώς επίσης, και όποιο άλλο 
συναφές με την εν λόγω υπόθεση στοιχείο. 

9) Στις 28/05/2021 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1012/28.05.21) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ., σε συνέχεια της υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 955/18.05.2021 επιστολής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 11159/28.05.2021 έγγραφο 
αίτημα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας παροχής στοιχείων και 
απόψεων έως τα τέλη του μηνός Ιουνίου 2021, ώστε να ανταποκριθεί με πληρότητα στο αίτημα 
της Αρχής. Τούτο δε διότι, όπως αναφέρει στο έγγραφό της, η αιτούσα Εταιρεία λειτουργεί με 
προσωπικό ασφαλείας, ένεκα της ισχύος των εκτάκτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας 
του κορονοϊού COVID-19, και ως εκ τούτου ευρίσκεται σε αδυναμία, εντός της ταχθείσας 
προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών, να ανταποκριθεί προσηκόντως στο αίτημα της Αρχής. 

10) Στις 31/05/2021 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1017/31.05.21) απεστάλη επιστολή του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 11159/28.05.2021 εγγράφου της 
Εταιρείας, με την οποία της γνωστοποιήθηκε η μερική αποδοχή του ανωτέρω αιτήματός της, 
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χορηγώντας της επιπλέον χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) ημερών από το πέρας της αρχικώς 
ταχθείσας προθεσμίας, ορίζοντας δε την 18η Ιουνίου 2021 ως τη νεότερη καταληκτική 
ημερομηνία για την υποβολή των αιτούμενων στοιχείων και απόψεών της. 

11) Στις 14/06/2021 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1085/14.06.21) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ., σε συνέχεια των υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 955/18.05.2021 και ΡΑΛ 1017/31.05.2021 επιστολών, το υπ’ αριθ. πρωτ. 
12369/14.06.2021 έγγραφο αίτημα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τη χορήγηση δεύτερης (2ης) παράτασης 
της προθεσμίας παροχής στοιχείων και απόψεων έως την 18η Σεπτεμβρίου 2021, ώστε να 
ανταποκριθεί με πληρότητα στο αίτημα της Αρχής. Η Εταιρεία, προς αιτιολόγηση τούτου δε, 
προέβαλε, σύμφωνα με τα εντός του νεότερου αιτήματός της διαλαμβανόμενα, το γεγονός της 
διαβούλευσής της με την Ελληνική Κυβέρνηση για τη μεταβίβαση του υπολειπόμενου 
ποσοστού (16%) των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτήν, στο πλαίσιο της Σύμβασης 
Παραχώρησης (Ν.4404/2016), γεγονός που, κατά τους ισχυρισμούς της, απασχόλησε το 
σύνολο της νομικής ομάδας της. 

12) Στις 18/06/2021 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1116/18.06.21) απεστάλη επιστολή του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 12369/14.06.2021 εγγράφου της 
Εταιρείας, με την οποία της γνωστοποιήθηκε η μερική αποδοχή του ανωτέρω αιτήματός της, 
χορηγώντας της επί της παρούσης επιπλέον χρονικό διάστημα δεκατριών (13) ημερών από την 
ως άνω παραταθείσα ημερομηνία υποβολής, ορίζοντας δε την 1η Ιουλίου 2021 ως τη νεότερη 
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτούμενων στοιχείων και απόψεών της. Εν 
συνεχεία δε, το εν λόγω αίτημα, ετέθη προς κρίση και λήψη απόφασης ενώπιων του Δ.Σ. της 
Αρχής. 

13) Στις 25/06/2021 η Αρχή συνήλθε στην 86η Συνεδρίασή της και έλαβε την υπ’ αριθ. 236/2021 
Απόφασή της, με θέμα «Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση στοιχείων», με την οποία ορίστηκε 
η 6η Ιουλίου 2021 ως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εν λόγω στοιχείων και 
απόψεων εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

14) Στις 06/07/2021 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1204/06.07.21) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της 
υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 955/18.05.2021 επιστολής, οι από πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. αιτούμενες 
απόψεις, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 13781/06.07.2021 έγγραφό της, και στοιχεία, με α) τον από 
Μαρτίου 2019 Κανονισμό και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη της Ο.Λ.Π. Α.Ε., β) 
τα υπ’ αριθ. 3014/09.12.2015, 3136/15.12.2015, 3179/23.12.2015, 3180/23.12.2015, 
3181/23.12.2015, 3168/06.12.2016, 3175/09.12.2016, 3214/15.12.2016, 3221/19.12.2016, 
3223/19.12.2016, 2298/06.12.2019, 2300/09.12.2019, 2303/10.12.2019, 2305/10.12.2019 και 
2310/19.12.2019 τιμολόγια της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που αφορούν δικαιώματα προσόρμισης και 
πρυμνοδέτησης πλωτών ναυπηγημάτων σε ιδιωτικά ναυπηγεία, γ) τις υπ’ αριθ. πρωτ. 
18095/10.09.2020 και 7831/13.04.2021 επιστολές της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς την Ε.Ε.Ν.Μ.Α. και δ) 
την υπ’ αριθ. 132/2015 τροποποιητική Σύμβαση της υπ’ αριθ. 25/06.03.2007 Σύμβασης και της 
συμπληρωματικής αυτής με αριθ. 75/05.07.2007. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης 
12.2013, «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αρ. 661/2010/EE.» (ΕΕΕΕ L348/1). 

2) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (ΕΕΕΕ L57/1). 

3) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/697 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης 
Μαΐου 2020 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, ώστε να μπορεί ο φορέας 
διαχείρισης του λιμένα ή η αρμόδια αρχή να παρέχει ευελιξία όσον αφορά την είσπραξη τελών 
λιμενικών υποδομών στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19» (ΕΕΕΕ L165/7). 

4) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος 
Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες.» (ΦΕΚ Α' 40). 

5) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 
45), όπως ισχύει. 

6) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 94), άρθρα 112 και 
114 όπως ισχύουν. 

7) Ο Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 126). 

8) Ο 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 ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής ναυτιλίας στη μετά COVID εποχή.» (ΦΕΚ Α' 16), άρθρα 48, 49, 50, 51 και 52. 

9) Ο Ν.4838/2021 «Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης 
Παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών 
στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”» (ΦΕΚ Α' 180). 

10) Το Π.Δ.456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος» (ΦΕΚ Α' 164). 

11) Το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12) Η υπ’ αριθ. 329/2017 Απόφαση Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017). 

13) Η υπ’ αριθ. 330/2017 Απόφαση Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017). 
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14) Η υπ’ αριθ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
299/19.06.2017). 

15) Η υπ’ αριθ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
477/23.08.2018). 

16) Η υπ’ αριθ. 1000.00/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

17) Η υπ’ αριθ. 72414/2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 860/08.10.2021). 

18) Η υπ’ αριθ. 72415/2021 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Αποδοχή παραίτησης του Προέδρου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 860/08.10.2021). 

19) Η υπ’ αριθ. 180/29.09.2010 Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. «Τιμολογιακή πολιτικής της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. από την 1−10−2010 Αναμόρφωση Κανονισμών.» (ΦΕΚ Β' 1643/14.08.2010), με την 
οποία μεταξύ άλλων εγκρίθηκε ο από 15.10.2010 Κανονισμός και Τιμολόγια Χρεώσεων επί 
πλοίων − πλωτών ναυπηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Ο.Λ.Π. 

20) Η υπ’ αριθ. 77/28.03.2011 Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. «Τροποποίηση των διατάξεων του 
“Κανονισμού και Τιμολόγια Χρεώσεων επί Πλοίων/Πλωτών Ναυπηγημάτων στη Λιμενική 
Περιοχή της ΟΛΠ Α.Ε.” και του Τιμολογίου No 5 − Χρήσης Λιμένος και Παροχής Υπηρεσιών προς 
Επιβάτες του Άρθρου 26 του “Κανονισμού και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης − 
Διακίνησης − Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιβάτες και 
Οχήματα”, που εγκρίθηκαν με την αρ. 180/29−09−2010 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. και 
δημοσιεύτηκαν στο αρ. 1643/Β΄/14−10−2010 Φ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ Β' 853/16.05.2011), με την οποία 
μεταξύ άλλων τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε ο από 15.10.2010 Κανονισμός και Τιμολόγια 
Χρεώσεων επί πλοίων − πλωτών ναυπηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Ο.Λ.Π. 

21) Η υπ’ αριθ. 226/2021 Απόφαση Ρ.Α.Λ. «Εξέταση καταγγελίας Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Ναυπηγικής Βιομηχανίας (Σ.Ε.ΝΑ.Β.Ι.) για τη μη σύννομη επιβολή και είσπραξη τελών από την 
Ο.Λ.Π. Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΨΖ0Κ46Μ445-ΗΝΩ). 

22) Η υπ’ αριθ. 236/2021 Απόφαση Ρ.Α.Λ. «Εξέταση αιτήματος για τη χορήγηση στοιχείων» 
(Απόσπασμα Απόφασης, ΑΔΑ: 9Χ2Ν46Μ445-ΔΦΚ). 

23) Η υπ’ αριθ. 31/2021 Γνωμοδότηση Ρ.Α.Λ. «Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων, της Οργανισμός 
Λιμένος Βόλου Α.Ε., αναφορικά με τα Τέλη λιμενικών υποδομών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 
(ΕΕ) 352/2017.» (ΑΔΑ: Ω24Β46Μ445-6Ο4). 

24) Ο Κανονισμός και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π., έτους 2019. 
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ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Ι. Άρθρα 108 παρ. 1, 112, 114 και 132 του Ν.4389/2016. 

ΙΙ. Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.4404/2016. 

ΙΙΙ. Άρθρο 2 παρ. 2 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ. 

ΙV. Παράρτημα 2.2 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ. 

Β. Νομικό πλαίσιο 

Ι. Προοίμιο σημεία 6, 12, 40, 41, 46, 47, 49 και 50 και Άρθρα 1, 2, 12, 13, 15 και 22 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352. 

ΙΙ. Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1315. 

ΙIΙ. Άρθρα 4, 7 και 20 του Ν.4404/2016. 

ΙV. Άρθρο 1 και Παράρτημα 1.7, Άρθρα 3 και 4, Άρθρο 8 και Παραρτήματα 8.5 και 8.6, 
Άρθρα 9, 10 και 12 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ. 

V. Άρθρα 334, 574, 593, 638 και 694 του Αστικού Κώδικα. 

VI. Κανονισμός και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π., έτους 2019. 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Υπαγωγή – Ερμηνεία 

Ι. Οι έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών. 

ΙΙ. Το δικαίωμα του Οργανισμού για την είσπραξη τελών λιμενικών υπηρεσιών. 

ΙΙΙ. Το δικαίωμα του Οργανισμού για την είσπραξη τελών λιμενικών υποδομών. 

ΙV. Η προστασία των χρηστών από υπερβολική τιμολόγηση. 

V. Συμπέρασμα. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Ι. Άρθρα 108 παρ. 1, 112, 114 και 132 του Ν.4389/2016. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία “Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων” (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής 
τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. [...].». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 112 «Αρμοδιότητες ΡΑΛ» του Ν.4389/2016, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του δυνάμει του άρθρου 48 του Ν.4770/2021, προβλέπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την 
αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την εποπτεία και 
συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία: αα) επί των τελών και χρήσεων λιμενικών 
υποδομών και υπηρεσιών, ββ) […], β) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων 
μερών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη 
λήψη αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, γ) […], 
δ) […]. 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) […], β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε 
συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ιδίως την 
υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εισηγήσεων ως προς την 
απλούστευση, τη διαφάνεια και την, κατά περίπτωση, εναρμόνιση των τελών κοινού 
ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιμένων με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, γ) […], δ) 
[…], ε) […], στ) […]. 3. […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 114 «Διερεύνηση καταγγελιών» του Ν.4389/2016, όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του δυνάμει του άρθρου 49 του Ν.4770/2021, προβλέπεται ότι: «1. Κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα 
αρμοδιότητάς της. […]. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της 
από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν 
προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο 
αρχείο. […]. 2. […]. 3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. που 
ορίζονται στον παρόντα νόμο, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν 
Αντιπρόεδρος, μπορεί να ζητά με έγγραφο κάθε διαβάθμισης πληροφορίες από επιχειρήσεις, 
ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο 
αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός της αίτησης, η 
προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται 
σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες. […]. 4. […]. 5. […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4389/2016, όπως ισχύει 
μετά την τροποποίησή του δυνάμει του άρθρου 51 του Ν.4770/2021, προβλέπεται ότι: «1. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας ως προς τον φορέα της εξουσίας ή της αρμοδιότητας που σχετίζεται με 
διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη 
ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: α) […]. β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή της 
εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής: 
αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του 
παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε 
λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, μετά από σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. ββ) Πλην διαφορετικής 
ρύθμισης του παρόντος ή άλλου νομοθετήματος και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων 
φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεριμνά για 
την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη και για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις 
που δεν απορρέουν από τέτοια Σύμβαση Παραχώρησης. 2. […]. 3. […] 4. Οι αρμοδιότητες που 
απονέμονται με τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν 
Συμβάσεις Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων 
των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 114 του 
παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των 
νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. 5. Για τις ανάγκες του 
παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) «Σύμβαση Παραχώρησης»: κάθε σύμβαση την 
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οποία έχει ή πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή 
δημοσίου δικαίου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκμετάλλευσης 
όλης ή μέρους λιμενικής ζώνης ή για την παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε λιμένα. β) «Σύμβαση 
Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονομίας»: οποιαδήποτε Σύμβαση Παραχώρησης του 
σημείου α΄ ανωτέρω, εφόσον αντισυμβαλλόμενος σε αυτήν του Ελληνικού Δημοσίου είναι 
οντότητα μη ελεγχόμενη, κατά το μετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο ή με οποιονδήποτε άλλον 
τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως αν η σύμβαση αυτή κυρώνεται με 
τυπικό νόμο είτε όχι. Η επέλευση των κριτηρίων του προηγούμενου εδαφίου στο πρόσωπο του 
αντισυμβαλλομένου του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να είναι και επιγενόμενη της σύναψης της 
σχετικής σύμβασης, οπότε και η σύμβαση εμπίπτει στην εμβέλειά του από τον χρόνο αυτόν. 6. […] 
7. […] 8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν κατά 
τρόπο διαφορετικό τα ίδια ζητήματα.». 

ΙΙ. Άρθρο 2 παρ. 2 του Ν.4404/2016. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «Κρατική εποπτεία» του Ν.4404/2016 προβλέπεται ότι: «Το 
Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα Πειραιά, καθώς και το σύνολο 
των δραστηριοτήτων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία.». 

ΙΙΙ. Άρθρο 2 παρ. 2 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ. 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ» της κυρωθείσας με το 
άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «Εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική 
αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια και παρατίθενται στο Άρθρο 2.1, δυνάμει του άρθρου 43 
του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102/29.4.2013), όπως ισχύες συστάθηκε μια νέα οικονομική 
ρυθμιστική αρχή με την αρμοδιότητα της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού λιμενικού 
συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του Λιμένα Πειραιά), δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (η 
ΡΑΛ). Η ΡΑΛ έχει λάβει τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2, οι 
οποίες επιδέχονται περαιτέρω υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω της 
έκδοσης εξουσιοδοτικών διατάξεων), όπως προβλέπεται στον Νόμο 4150/2013.». 

ΙV. Παράρτημα 2.2 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ. 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2.2 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπονται 
οι «Εξουσίες και Αρμοδιότητες της ΡΑΛ», οι οποίες συνίστανται στην: «(α) Η παρακολούθηση της 
εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των 
υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης-εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
κυρίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες 
ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, (β) Η 
διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, ( γ) Η διαχείριση 
παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επ' αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δ) Η 
υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων 
(παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από 
τον φορέα διαχείρισης, (ε) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, 
εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας 
τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με 
τους χρηματοοικονομικούς στόχους, (στ) Η εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή 
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Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων 
πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, (ζ) Η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα 
σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους 
τους ελληνικούς λιμένες, προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, (η) Η 
γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των 
τελών λιμενικών υποδομών, (θ) Η γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων λιμένων – περιλαμβανομένων και μέτρων για την 
ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος.». 

Επομένως, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, η Αρχή είναι αρμόδια να λαμβάνει 
αποφάσεις (μέτρα), ύστερα από παράπονα ή καταγγελίες, αναφορικά με την εποπτεία και 
συμμόρφωση των φορέων διαχείρισης λιμένων με την κειμένη νομοθεσία, εθνική και ευρωπαϊκή, 
επί των τελών λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών. 

Εν προκειμένω, εφόσον η εξεταζόμενη υπόθεση αφορά σε τέλη λιμενικών υποδομών, η Αρχή έχει 
prima facie αποφασιστική αρμοδιότητα τόσο κατά το άρθρο 112 του Ν.4389/2016, όσο και κατά το 
και κατά το Παράρτημα 2.2 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ που έλκεται σε 
εφαρμογή δυνάμει του άρθρου 132 παρ. 4 του Ν.4389/2016, και δη, μη καταλειπομένης 
αμφιβολίας, ως προς τον αρμόδιο φορέα, ώστε να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις της περ. β) της 
παρ. 1 του άρθρου 132 του Ν.4389/2016 (όπως διαμορφώθηκε από το άρθρο 51 του Ν.4770/2021), 
ενόψει και της ειδικότερης ρύθμισης της υποπερ. αα) περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 112 του 
Ν.4389/2016 έναντι της ρύθμισης της υποπερ. αα) της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 132 του ιδίου 
Νόμου (βλ. σχετ. 226/2021 Απόφαση Ρ.Α.Λ., σελ. 6 έως 10). 

Συνεπώς, παραδεκτώς άγεται προς συζήτηση και εξετάζεται η εν θέματι υπόθεση ενώπιον της 
Ρ.Α.Λ. 
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Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Προοίμιο σημεία 6, 12, 40, 41, 46, 47, 49 και 50 και Άρθρα 1, 2, 12, 13, 15 και 22 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352. 

Σύμφωνα με το Προοίμιο του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 προβλέπεται ότι: «[…]. (6) Η καθιέρωση 
σαφούς πλαισίου διατάξεων διαφανών, δίκαιων και οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις, σχετικών 
με τη χρηματοδότηση και τη χρέωση λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών παίζει θεμελιώδη ρόλο 
εξασφαλίζοντας ότι η εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια του κάθε λιμένα και, όπου 
συντρέχει περίπτωση, το γενικό εθνικό πλαίσιο λιμενικής πολιτικής συμμορφώνονται πλήρως προς 
τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ειδικότερα, η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων 
επιτρέπει τον δίκαιο και αποτελεσματικό έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, αποτρέποντας, ως εκ 
τούτου, τη στρέβλωση της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2014 καλούσαν την Επιτροπή να διερευνήσει προσανατολισμούς σχετικά με τις κρατικές 
ενισχύσεις για τους θαλάσσιους λιμένες, με σκοπό να εξασφαλίσει δίκαιο ανταγωνισμό και 
σταθερό νομικό πλαίσιο για λιμενικές επενδύσεις. […]. (12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να 
περιορίζει τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια αρχή όταν καθορίζουν το σύστημα 
χρέωσής τους, εφόσον τα τέλη λιμενικών υποδομών που καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης 
πλοίων ή οι κύριοι φορτίων χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, και ειδικότερα είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμα, δεν εισάγουν διακρίσεις και συμβάλλουν στη συντήρηση και την ανάπτυξη των 
υποδομών και των εγκαταστάσεων υπηρεσιών και στην παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για 
την εκτέλεση ή τη διευκόλυνση των μεταφορών εντός της ζώνης του λιμένα και στις πλωτές οδούς 
πρόσβασης σε όσους λιμένες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα. 
[…]. (40) Με την επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να παρεμβαίνει στο δικαίωμα των κρατών μελών να ρυθμίζουν κατά περίπτωση τα τέλη 
ώστε να αποφεύγεται η υπερχρέωση των λιμενικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις όπου η κατάσταση 
της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών είναι τέτοια που δεν επιτρέπει πραγματικό ανταγωνισμό.(41) Οι 
χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ θαλάσσιων λιμένων που εισπράττουν δημόσια 
χρηματοδότηση και παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, αφενός, και δημόσιων αρχών, αφετέρου, θα 
πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού 
και να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Από αυτήν την άποψη, ο παρών κανονισμός θα 
πρέπει να επεκτείνει σε άλλες κατηγορίες αποδεκτών τις αρχές της διαφάνειας των 
χρηματοοικονομικών σχέσεων που ορίζονται στην οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής χωρίς να 
θίγει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εκείνης. […]. (46) Τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών που 
εφαρμόζουν πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών βάσει υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και οι 
χρεώσεις για τις υπηρεσίες πλοήγησης που δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό ενέχουν, 
ενδεχομένως, υψηλότερο κίνδυνο καταχρηστικής τιμολόγησης, εάν υπάρχει μονοπωλιακή ισχύς. 
Για τις υπηρεσίες αυτές θα πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες που να εξασφαλίζουν ότι 
τα τέλη καθορίζονται κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις, και 
αναλογούν στο κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. (47) Για να είναι αποτελεσματικά, τα τέλη 
λιμενικών υποδομών κάθε επιμέρους λιμένα θα πρέπει να καθορίζονται με τρόπο διαφανή 
σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια του κάθε λιμένα και, κατά 
περίπτωση, με τις γενικές απαιτήσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο της γενικής λιμενικής 
πολιτικής του οικείου κράτους μέλους. […]. (49) Θα πρέπει να επιτρέπεται η διαφοροποίηση των 
τελών λιμενικών υποδομών για την προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων 
και την προσέλκυση πλοίων των οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, η αποδοτικότητα ενέργειας 
ή η αποδοτικότητα άνθρακα σε δραστηριότητες μεταφορών είναι άνω του μέσου όρου, ιδίως για 
θαλάσσιες μεταφορές μεγάλων ή και μικρότερων θαλάσσιων διαδρομών. Τούτο θα πρέπει να 
συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος και 
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στη βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα και των γύρω περιοχών του, συμβάλλοντας ειδικά στον 
περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων που εισέρχονται και παραμένουν 
στον λιμένα. (50) Ανάλογα με την οικονομική στρατηγική του λιμένα, την πολιτική χωροθέτησης του 
λιμένα ή τις εμπορικές του πρακτικές και, ενδεχομένως, τη γενική λιμενική πολιτική του οικείου 
κράτους μέλους, η διαφοροποίηση των τελών λιμενικών υποδομών μπορεί να οδηγήσει στον 
καθορισμό μηδενικού συντελεστή για ορισμένες κατηγορίες χρηστών. Οι εν λόγω κατηγορίες 
χρηστών μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πλοία-νοσοκομεία, σκάφη που εκτελούν 
επιστημονικές, πολιτιστικές ή ανθρωπιστικές αποστολές, ρυμουλκά σκάφη και πλωτό εξοπλισμό 
εξυπηρέτησης του λιμένα. […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 «Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής» του Κεφαλαίου I «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, 
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ» του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 προβλέπεται ότι: «1. Ο παρών 
κανονισμός θεσπίζει: α) πλαίσιο για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών· β) κοινούς κανόνες σχετικά 
με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών. 2. 
Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην παροχή των ακόλουθων κατηγοριών λιμενικών υπηρεσιών 
(“λιμενικές υπηρεσίες”), είτε εντός της ζώνης του λιμένα είτε στην πλωτή οδό πρόσβασης προς τον 
λιμένα: α) εφοδιασμός με καύσιμο· β) διακίνηση φορτίων· γ) πρόσδεση· δ) υπηρεσίες επιβατών· ε) 
συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου· στ) πλοήγηση· και ζ) ρυμούλκηση. 3. […]. 
4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013. 5. […]. 
6. […]. 7. […].». 

Εν προκειμένω και σύμφωνα με το Άρθρο 2 «Ορισμοί» του Κεφαλαίου I «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ» του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 προβλέπεται ότι: «Για τους σκοπούς 
του Κανονισμού: 1) […]· 2) […]· 3) ως “αρμόδια αρχή” νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο 
οποίος, για λογαριασμό αρχής σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, δικαιούται να ασκήσει, 
δυνάμει του εθνικού δικαίου ή των εθνικών πράξεων, δραστηριότητες συνδεόμενες με την 
οργάνωση και τη διοίκηση των λιμενικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό ή αντί του φορέα 
διαχείρισης του λιμένα· 4) ως “βυθοκόρηση” νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών 
από τον πυθμένα της πλωτής οδού πρόσβασης στον λιμένα ή εντός της ζώνης του λιμένα που 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της 
απόρριψης των αφαιρεθέντων υλικών, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση του πλοίου στον λιμένα, και 
συνίσταται στην αρχική αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρηση συντήρησης που 
διενεργείται προκειμένου να παραμείνει προσβάσιμη η πλωτή οδός, ενώ δεν πρόκειται για 
λιμενική υπηρεσία που προσφέρεται στον χρήστη· 5) ως “διαχειριστικός φορέας του λιμένα” 
νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος δυνάμει του εθνικού δικαίου ή εθνικών 
πράξεων αποσκοπεί να ασκεί ή εξουσιοδοτείται να ασκεί, σε τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό ή όχι 
με άλλες δραστηριότητες, τη διοίκηση και διαχείριση των λιμενικών υποδομών και να εκτελεί ένα 
ή περισσότερα από τα ακόλουθα καθήκοντα του συγκεκριμένου λιμένα: συντονισμό και διαχείριση 
της κυκλοφορίας στον λιμένα, συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης που 
βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα και έλεγχο των δραστηριοτήτων των φορέων 
εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα· 6) ως “πρόσδεση” νοούνται οι 
υπηρεσίες προσόρμισης και αποπροσόρμισης, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης κατά μήκος 
της αποβάθρας, που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία ενός πλοίου στον λιμένα ή στην πλωτή 
οδό πρόσβασης στον λιμένα· 7) […]· 8) […]· 9) ως “τέλη λιμενικών υποδομών” νοούνται τα τέλη που 
εισπράττονται για το άμεσο ή έμμεσο όφελος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή της αρμόδιας 
αρχής, για τη χρήση υποδομών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των 
πλωτών οδών πρόσβασης στον εν λόγω λιμένα, καθώς και της πρόσβασης στις υπηρεσίες 
διακίνησης επιβατών και φορτίου, εξαιρουμένων όμως τελών μίσθωσης γης και τελών ισοδύναμου 
αποτελέσματος· 10) […]· 11) ως “τέλη λιμενικών υπηρεσιών” νοούνται τα τέλη που εισπράττονται 
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προς όφελος του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών και καταβάλλονται από τους χρήστες της 
αντίστοιχης υπηρεσίας· 12) ως “σύμβαση παροχής λιμενικής υπηρεσίας” νοείται η επίσημη και 
νομικά δεσμευτική συμφωνία ή άλλη πράξη αντίστοιχου νομικού αποτελέσματος μεταξύ ενός 
παρόχου λιμενικών υπηρεσιών και ενός διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή αρμόδιας αρχής, η 
οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή μίας ή περισσοτέρων λιμενικών υπηρεσιών, με την 
επιφύλαξη του τρόπου ορισμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών· 13) ως “πάροχος λιμενικών 
υπηρεσιών” νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει, ή επιθυμεί να παρέχει, έναντι 
αμοιβής μία ή περισσότερες κατηγορίες λιμενικών υπηρεσιών· 14) ως “υποχρέωση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας” νοείται απαίτηση η οποία προσδιορίζεται ή καθορίζεται προκειμένου να 
διασφαλιστεί η παροχή των λιμενικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος, τις 
οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης, αν υπολόγιζε αποκλειστικά το προσωπικό εμπορικό του 
συμφέρον, δεν θα αναλάμβανε ή δεν θα αναλάμβανε στην ίδια έκταση ή με τους ίδιους όρους· 15) 
ως “θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων” νοείται η θαλάσσια μετακίνηση φορτίου και 
επιβατών μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων γεωγραφικά στην Ευρώπη ή μεταξύ αυτών των λιμένων 
και λιμένων ευρισκόμενων σε μη ευρωπαϊκές χώρες των οποίων η ακτογραμμή βρίσκεται στις 
περίκλειστες θάλασσες που συνορεύουν με την Ευρώπη· 16) ως “θαλάσσιος λιμένας” νοείται μια 
χερσαία και θαλάσσια έκταση που αποτελείται από υποδομές και εξοπλισμό που επιτρέπουν, 
κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, 
την παραλαβή και παράδοση των εν λόγω εμπορευμάτων και την επιβίβαση και αποβίβαση 
επιβατών, πληρωμάτων και άλλων ατόμων, καθώς και κάθε άλλη υποδομή που χρειάζονται οι 
επιχειρήσεις μεταφορών εντός της ζώνης του λιμένα· 17) […]· 18) ως “πλωτή οδός πρόσβασης” 
νοείται η πλωτή οδός από την ανοιχτή θάλασσα προς τον λιμένα, όπως είναι οι είσοδοι σε λιμένες, 
οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, οι ποταμοί, οι θαλάσσιες διώρυγες και τα φιορδ, υπό την προϋπόθεση ότι 
η πλωτή αυτή οδός εμπίπτει στην αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 «Τέλη λιμενικών υπηρεσιών» του Κεφαλαίου III 
«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ» του ιδίου Κανονισμού προβλέπεται ότι: 
«1. Τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγχώριο φορέα, στο πλαίσιο υποχρέωσης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης που δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό 
ανταγωνισμό και τα τέλη που εισπράττονται από παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το 
άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθορίζονται κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ο οποίος 
δεν εισάγει διακρίσεις, και είναι αναλογικά με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 2. Η 
πληρωμή των τελών για τις λιμενικές υπηρεσίες μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες πληρωμές, όπως 
η πληρωμή των τελών λιμενικών υποδομών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο πάροχος λιμενικών 
υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα εξασφαλίζει ότι το ποσό για 
το τέλος της λιμενικής υπηρεσίας παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμο από τον χρήστη της λιμενικής 
υπηρεσίας. 3. Στην περίπτωση επίσημης καταγγελίας, ο πάροχος λιμενικών υπηρεσιών θέτει, 
κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση της σχετικής αρχής στο οικείο κράτος μέλος κάθε σχετική 
πληροφορία που αφορά τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και 
του ύψους των τελών λιμενικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 
1.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 13 «Τέλη λιμενικών υποδομών» του ιδίου Κεφαλαίου και Κανονισμού 
προβλέπεται ότι: «1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την είσπραξη τέλους λιμενικών υποδομών. Αυτό 
δεν εμποδίζει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις λιμενικές 
υποδομές να εισπράττουν τέλη για τις λιμενικές υποδομές. 2. Η πληρωμή των τελών για τις 
λιμενικές υποδομές μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες πληρωμές, όπως στην πληρωμή των τελών 
λιμενικών υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα διασφαλίζει 
ότι το ποσό για το τέλος της λιμενικής υποδομής παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμο από τον χρήστη 
της λιμενικής υποδομής. 3. Προκειμένου να συμβάλουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης 
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υποδομών, η δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται σύμφωνα με 
την εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια του κάθε λιμένα και συμμορφώνονται προς 
τους κανόνες ανταγωνισμού. Κατά περίπτωση, τα τέλη αυτά πληρούν επίσης τις γενικές απαιτήσεις 
που καθορίζονται στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του οικείου κράτους μέλους για τους λιμένες. 
4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη λιμενικών υποδομών ενδέχεται να διαφέρουν 
ανάλογα με την οικονομική στρατηγική και την πολιτική χωροθέτησης του κάθε λιμένα, οι οποίες 
σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ορισμένες κατηγορίες χρηστών ή προκειμένου να προωθηθούν η 
αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υποδομών, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών 
αποστάσεων ή οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η ενεργειακή αποδοτικότητα ή η 
αποδοτικότητα των μεταφορών από πλευράς άνθρακα. Τα κριτήρια για την εν λόγω 
διαφοροποίηση είναι διαφανή, αντικειμενικά και δεν εισάγουν διακρίσεις, και συνάδουν με το 
δίκαιο του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Τα 
τέλη λιμενικών υποδομών μπορούν να λαμβάνουν υπόψη το εξωτερικό κόστος και να διαφέρουν 
ανάλογα με τις εμπορικές πρακτικές. 5. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
εξασφαλίζει ότι οι χρήστες του λιμένα και οι εκπρόσωποι ή οι ενώσεις των χρηστών του λιμένα 
ενημερώνονται σχετικά με τη φύση και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών. Ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι χρήστες των λιμενικών 
υποδομών ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στη φύση ή το επίπεδο των τελών λιμενικών 
υποδομών τουλάχιστον δύο μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αλλαγών. Ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να κοινοποιεί τις 
διαφοροποιήσεις στα τέλη οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα επιμέρους διαπραγματεύσεων. 6. Σε 
περίπτωση υποβολής επίσημης καταγγελίας, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θέτει, κατόπιν 
αιτήματος, στη διάθεση της σχετικής αρχής του οικείου κράτους μέλους τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 και κάθε σχετική πληροφορία για τα στοιχεία που 
αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του ύψους των τελών λιμενικών 
υποδομών. Η εν λόγω αρχή θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση της Επιτροπής κατόπιν 
σχετικού αιτήματος.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 «Διαβούλευση με χρήστες του λιμένα και άλλους ενδιαφερόμενους 
φορείς» του Κεφαλαίου IV «ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» του ιδίου Κανονισμού προβλέπεται 
ότι: «1. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα 
διαβουλεύεται με τους χρήστες του λιμένα σχετικά με την πολιτική χρεώσεών του, μεταξύ άλλων 
στις περιπτώσεις που καλύπτει το άρθρο 8. Η διαβούλευση αυτή περιλαμβάνει τυχόν ουσιώδεις 
αλλαγές στα τέλη λιμενικών υποδομών και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών στην περίπτωση που 
εγχώριοι φορείς παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες στο πλαίσιο υποχρεώσεων παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας. 2. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα 
διαβουλεύεται με τους χρήστες του λιμένα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς για 
σημαντικά ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και αφορούν: α) τον συντονισμό των 
λιμενικών υπηρεσιών εντός της ζώνης του λιμένα· β) μέτρα για τη βελτίωση των συνδέσεων με την 
ενδοχώρα, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων για την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης των 
σιδηροδρομικών και εσωτερικών πλωτών μεταφορών· γ) την αποτελεσματικότητα των διοικητικών 
διαδικασιών στον λιμένα και τα μέτρα απλούστευσής τους· δ) περιβαλλοντικά θέματα· ε) τη 
χωροταξία· και στ) μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας στη ζώνη του λιμένα, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, της υγείας και της ασφάλειας των λιμενεργατών. 3. Οι 
πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών θέτουν στη διάθεση των χρηστών του λιμένα επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με το είδος και το ύψος των τελών λιμενικών υπηρεσιών. 4. Ο διαχειριστικός φορέας του 
λιμένα και οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών τηρούν το απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο.». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 22 «Έναρξη ισχύος» του προαναφερθέντος Κεφαλαίου και Κανονισμού 
προβλέπεται ότι: «Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή 
του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφαρμόζεται από τις 24 Μαρτίου 2019.». 

ΙΙ. Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) 2013/1315. 

Περαιτέρω δε, σύμφωνα με τις σελ. 84, 85 και 86 του Παραρτήματος II «ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΟΜΒΩΝ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2013/1315, στο 
Κεντρικό Δίκτυο περιλαμβάνονται πέντε ελληνικοί λιμένες: Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, 
Πάτρα και Πειραιάς, ενώ στο εκτεταμένο Δίκτυο περιλαμβάνονται είκοσι ελληνικοί λιμένες: Βόλος, 
Ελευσίνα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κέρκυρα, Κυλλήνη, Λαύριο (Σούνιο), Μύκονος, 
Μυτιλήνη, Νάξος, Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σύρος, Χαλκίδα, Χανιά και Χίος. 

ΙIΙ. Άρθρα 4, 7 και 20 του Ν.4404/2016. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη» του Ν.4404/2016 προβλέπεται ότι: «1 Οι 
αρμοδιότητες της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” επί της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης του 
Λιμένα Πειραιά μπορούν να ασκούνται ως εξής και με γνώμονα τα κάτωθι: α) να μπορεί η 
“Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” να ασκεί τα δικαιώματα που της απονέμονται από τη Σύμβαση 
Παραχώρησης και να εκπληρώνει αποτελεσματικά τις σχετικές υποχρεώσεις της από τη Σύμβαση 
Παραχώρησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τη συντήρηση του λειτουργικού 
βάθους κρηπιδώματος των πλωτών τμημάτων της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά, 
β) να παρέχεται στην “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε” η δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις 
υποχρεώσεις της σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία, γ) να επιτρέπεται η εκτέλεση 
των εγκεκριμένων έργων, σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη 
νομοθεσία, και δ) να διευκολύνεται η επικοινωνία και ο συντονισμός με τις αρμόδιες αρχές του 
Ελληνικού Δημοσίου που είναι επιφορτισμένες με τη διαφύλαξη της τάξης, την επιβολή του νόμου, 
την ασφάλεια και την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας εντός του Λιμένα Πειραιά, τόσο σε τακτική βάση, 
όσο και εκτάκτως, σε ανταπόκριση σε μεμονωμένα και επείγοντα περιστατικά όσο και για την 
εφαρμογή σχεδίων ετοιμότητας και διαχείρισης κρίσεων. 2. […]. 3. […]. 4. […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 «Λιμενικά Τέλη και Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών» του προαναφερθέντος 
Νόμου προβλέπεται ότι: «1. Η “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” εξουσιοδοτείται να ορίζει, να 
επιβάλλει και να εισπράττει για ίδιο λογαριασμό: α) λιμενικά τέλη υποδομών και β) τέλη λιμενικών 
υπηρεσιών, όπως καθένα από τα παραπάνω έχει εκάστοτε προσδιοριστεί ή/και (κατά περίπτωση) 
εγκριθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 (Έσοδα Λιμένα και Τιμολογιακή Πολιτική) της 
Σύμβασης Παραχώρησης. Έως το τέλος του 2016, τα λιμενικά τέλη υποδομών και τα τέλη λιμενικών 
υπηρεσιών θα ορίζονται από την “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” στα επίπεδα που 
αναγράφονται στα ήδη ισχύοντα τιμολόγια κατά την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης 
Παραχώρησης. 2. Η “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” τηρεί τις αρχές της αναλογικότητας, της 
ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη και την 
αποτελεσματική εμπορική λειτουργία του Λιμένα Πειραιά και καθιερώνει και εφαρμόζει 
τιμολογιακές πολιτικές σύμφωνα με τις αρχές αυτές. 3. Ο ιδιοκτήτης, ο ναυλωτής, ο διαχειριστής, 
ο πράκτορας και ο πλοίαρχος κάθε σκάφους είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνοι 
αναφορικά με το σκάφος για την πληρωμή κάθε τέλους που επιβάλλεται από την “Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.”, σύμφωνα με την ως άνω παράγραφο 1. 4. […]. 5. Οι διαφορές που 
αναφύονται κατά την εφαρμογή της τιμολογιακής πολιτικής που προβλέπεται στις παραγράφους 1 
και 2 του παρόντος άρθρου μεταξύ της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” και των χρηστών, 
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συμπεριλαμβανομένων των προσώπων που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, 
θα επιλύονται από το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
μέτρων. 6. Με τις διατάξεις του παρόντος δε θίγεται η αρμοδιότητα οποιασδήποτε αρχής 
ανταγωνισμού ή άλλης ρυθμιστικής αρχής, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής νομοθεσίας.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 «Διαδικαστικές και τελικές διατάξεις» του εν λόγω Νόμου προβλέπεται 
ότι: «1. […]. 2α. Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής 
ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος: (α) διατάξεις νόμων με ειδική 
εφαρμογή στην “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, υπό 
τη μορφή της προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), στο βαθμό που απονέμουν 
αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του/της “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς” να υιοθετεί, να 
εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές διατάξεις και 
κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των διατάξεων του άρθρου 4 και 
του άρθρου 21, παρ. 2 του Α.Ν. 1559/1950, όπως ισχύει, (β) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι 
ασυμβίβαστες με τις διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και 
όχι περιοριστικά, της κατανομής λειτουργιών και ευθυνών που προβλέπεται στο άρθρο 11 αυτής) 
και/ή στον παρόντα νόμο, (γ) διατάξεις νόμων (είτε αυτές εισάγουν προϋποθέσεις είτε 
καθιερώνουν εξαιρέσεις από εφαρμοστέες προϋποθέσεις), στο μέτρο που εφαρμόζονται στην 
“Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” ή/και στο Λιμένα Πειραιά, αλλά όχι σε μία ή περισσότερες 
συγκρίσιμες επιχειρήσεις ή/και συγκρίσιμους λιμένες, εκτός κι αν οι διατάξεις αυτές, όπως 
εφαρμόζονται στο Λιμένα Πειραιά, δεν είναι αντίθετες με συγκεκριμένη διάταξη της Σύμβασης 
Παραχώρησης, (δ) διατάξεις νόμων, στο μέτρο που είναι ασύμβατες με τον έλεγχο της “Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” από ιδιωτικό οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με το “δημόσιο τομέα”, τις 
“επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας” ή/και εκείνα τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται έμμεσα ή άμεσα 
από το Ελληνικό Δημόσιο (εφόσον δεν εφαρμόζονται και σε άλλα νομικά πρόσωπα), (ε) διατάξεις 
νόμων που απονέμουν στην “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” οποιαδήποτε από τις 
αρμοδιότητες που απαριθμούνται στο άρθρο 6 του παρόντος νόμου, ή/και (στ) εκτελεστικοί 
κανόνες ή κανονισμοί λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της “Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε” και/ή τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, στο μέτρο που έλκουν την ισχύ τους 
από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις. 2β. Η ως άνω παράγραφος 1 δεν 
εφαρμόζεται στους κανόνες και στους κανονισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1.7(γ) της 
κυρούμενης Σύμβασης Παραχώρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που 
προσδιορίζονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης. Επιπλέον, η “Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς Α.Ε.” μπορεί ανά πάσα στιγμή να υιοθετεί, να τροποποιεί και να εφαρμόζει δεσμευτικούς 
εταιρικούς κανόνες και κανονισμούς που θα ισχύουν για την ίδια, στο βαθμό που αυτό είναι 
ειδικότερα αναγκαίο από τη Σύμβαση Παραχώρησης ή/και επιτρέπεται υπό την εφαρμοστέα 
κείμενη νομοθεσία, για ζητήματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εσωτερικές πτυχές της 
οργάνωσης, της δομής, των υπηρεσιών και των λειτουργιών της. 2γ. Από τη δημοσίευση του 
παρόντος, η “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” θα έχει το δικαίωμα να ασκεί αποκλειστικά και 
μόνο τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης. 
3. […].». 

ΙV. Άρθρο 1 και Παράρτημα 1.7, Άρθρα 3 και 4, Άρθρο 8 και Παραρτήματα 8.5 και 8.6, Άρθρα 9, 
10 και 12 της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 «ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ, ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΕΝΙΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ» 
της κυρωθείσας με το άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «1.1 […]. 1.2 […]. 1.3 […]. 1.4 
[…]. 1.5 […]. 1.6 […]. 1.7 Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: (α) πλην ρητής πρόβλεψης στην 
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παρούσα Σύμβαση, ο ΟΛΠ θα υπόκειται και θα υπάγεται στις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης 
και σε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και διατάγματα, που εν γένει ισχύουν κατά καιρούς 
για λιμένες εντός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, 
επί του παρόντος, των διατάξεων του Νόμου 2971/2001 (ΦΕΚ Α’ 285/19.12.2001), του Νόμου 
3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281/20.12.2007), του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Νομοθετικό 
Διάταγμα 187/1973, ΦΕΚ Α’ 261/1973) και του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 102/29.4.2013), όπως 
έκαστος ισχύει· (β) με την επιφύλαξη του Άρθρου 1.7(γ), οποιεσδήποτε διατάξεις νόμων ή 
κανονισμών, που εφαρμόζονται ειδικά για τον ΟΛΠ και παρέχουν στον ΟΛΠ το δικαίωμα θέσπισης, 
έκδοσης, εφαρμογής ή τροποποίησης κανόνων ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
των διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 1559/1950, όπως εκάστοτε ισχύει θα θεωρούνται ως 
ανακληθείσες, καταργηθείσες ή ακυρωθείσες, είτε η εν λόγω ακύρωση επιβεβαιώνεται ρητά από 
τον Κυρωτικό Νόμο που προβλέπεται στο Άρθρο 1.1(α) είτε όχι· και (γ) έως ότου εκδοθούν 
αναθεωρημένοι κανονισμοί (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κανονισμών τιμολογιακής 
πολιτικής) σε σχέση με τον Λιμένα Πειραιά σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, μόνο οι ειδικοί 
κανονισμοί λιμένων, οι κανονισμοί λειτουργίας και οι κανονισμοί τιμολογιακής πολιτικής που 
ισχύουν επί του παρόντος και παρατίθενται στο Μέρος ΙΙ (Διατηρούμενοι Κανονισμοί) του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.7 (οι Υφιστάμενοι Κανονισμοί ΟΛΠ) θα συνεχίσουν να ισχύουν και θα 
παραμείνουν σε πλήρη και απόλυτη ισχύ. 1.8 […].». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 1.7 «Υφιστάμενοι Κανονισμοί ΟΛΠ» της προαναφερθείσας ΣΠ 
προβλέπεται ότι: 

«Μέρος I: Υφιστάμενοι Κανονισμοί ΟΛΠ 

Περιγραφή 
ΟΛΠ Απόφαση (Αποφάσεις) 

Διοικητικού Συμβουλίου (εκτός 
αν δηλώνεται άλλως) 

Στοιχεία δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

[…] […] […] 

Κανονισμοί και Τιμολόγια στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη, έκδοση 

2011 (1 Απριλίου 2011) 

180/29-09-2010 
77/28-03-2011 

 

[…] […] […] 

Μέρος II: Διατηρούμενοι Κανονισμοί Λειτουργίας ΟΛΠ (Άρθρο 1.7(γ)) 

Μόνον όσοι εκ των Κανονισμών Λιμένος που βρίσκονται σε ισχύ (ή, κατά περίπτωση, τα μέρη 
αυτών), και ορίζουν τα επίπεδα, τον τρόπο υπολογισμού και/ή όρους πληρωμής τιμολογίων που 
επιβάλλονται από την ΟΛΠ Α.Ε., στο μέτρο που δεν είναι αντίθετοι με τις διατάξεις της Σύμβασης 
Παραχώρησης και/ή τις διατάξεις του Κυρωτικού Νόμου.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «ΧΩΡΟΙ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» της ιδίας ΣΠ 
προβλέπεται ότι: «3.1 […]. 3.2 […]. 3.3 […]. 3.4 […]. 3.5 Η Παραχώρηση (όπως ορίζεται στο Άρθρο 
4) αφορά στους ακόλουθους χώρους, υποδομές, ανωδομές και κτίρια (από κοινού τα Στοιχεία 
Παραχώρησης): (α) το σύνολο των χερσαίων χώρων της Χερσαίας Λιμενικής Ζώνης, πλην των 
Εξαιρουμένων Χώρων και Στοιχείων, όπως καθένα ορίζεται στο Αναλυτικό Τοπογραφικό Διάγραμμα 
(η Περίμετρος της Ζώνης Παραχώρησης)· (β) τη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη, με την επιφύλαξη των 
περιορισμών που παρατίθενται στο Άρθρο 4.3· και (γ) με την εξαίρεση οποιωνδήποτε υποδομών, 
ανωδομών και κτιρίων κατεδαφισθέντων σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, το 
σύνολο των υποδομών, των ανωδομών και των κτιρίων, που υφίστανται τώρα ή στο μέλλον εντός 
της Περιμέτρου της Ζώνης Παραχώρησης (υπεργείως ή υπογείως), […]. 3.6 […]. 3.7 […]. 3.8 […]. 3.9 
[…].». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» της εν λόγω ΣΠ προβλέπεται ότι: «4.1 
Με την παρούσα, το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί στον ΟΛΠ το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, 
χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των Στοιχείων Παραχώρησης (το 
Δικαίωμα) καθ’ όλη τη Διάρκεια Παραχώρησης (όπως ορίζεται στο Άρθρο 4.5), με την επιφύλαξη 
των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην παρούσα Σύμβαση (η Σύμβαση). 4.2 Το Δικαίωμα 
συνίσταται στο δικαίωμα του ΟΛΠ, καθ’ όλη τη Διάρκεια Παραχώρησης, να κατέχει, να 
χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα Στοιχεία Παραχώρησης, με την επιφύλαξη των όρων και 
των περιορισμών της παρούσας Σύμβασης. Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των Αρθρων 4.3, 4.4, 9 και 10), το Δικαίωμα θα 
επιτρέπει, ενδεικτικά, στον ΟΛΠ: (α) να αποκτά την υλική κατοχή και να ασκεί κυριαρχική φυσική 
εξουσίαση επί των Στοιχείων Παραχώρησης· (β) να αποκλείει άλλα μέρη από τα Στοιχεία 
Παραχώρησης, με την επιφύλαξη του Άρθρου 11.3· (γ) να έχει πρόσβαση σε χώρους της Θαλάσσιας 
Λιμενικής Ζώνης και να τους χρησιμοποιεί, με σκοπό την άσκηση των δικαιωμάτων του ή τη 
συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση· (δ) να χρησιμοποιεί τα 
Στοιχεία Παραχώρησης για τις δραστηριότητες του ΟΛΠ και την επέκταση των δραστηριοτήτων και 
λειτουργιών του ΟΛΠ που συνίστανται στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και εγκαταστάσεων· (ε) 
να κατεδαφίζει υφιστάμενες υποδομές, ανωδομές και κτίρια ή άλλως πως να τα διαθέτει, υπό την 
προϋπόθεση ότι οι εν λόγω ενέργειες διενεργούνται σύμφωνα με απαιτούμενες διοικητικές άδειες 
και διεξάγονται κατά τη συνήθη πορεία των εργασιών του ΟΛΠ ή έχουν προσδιοριστεί σε Σχέδιο 
Ανάπτυξης Λιμένα· (στ) να υλοποιεί κεφαλαιουχικές επενδύσεις σε υποδομές και ανωδομές για την 
υποστήριξη νέων δραστηριοτήτων και λειτουργιών του ΟΛΠ ή την επέκταση ή συνέχιση αυτών· (ζ) 
να συνάπτει υποπαραχωρήσεις προς τρίτα μέρη σύμφωνα με και με την επιφύλαξη των όρων και 
προϋποθέσεων, όπως παρατίθενται στο Άρθρο 12· (η) με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τις 
διατάξεις της παρούσας Σύμβασης και των εφαρμοστέων νόμων (συμπεριλαμβανομένων, 
ενδεικτικά, αναφορικά με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών εγκρίσεων και υποχρεώσεων λήψης κατάλληλων πολεοδομικών αδειών και 
αδειών ασφάλειας και κατασκευής), να κατασκευάζει λιμενικές υποδομές και ανωδομές 
(συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, πλωτών δεξαμενών) σε κατάλληλες θέσεις εντός των ορίων 
της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη θαλάσσια ασφάλεια και την 
ασφάλεια της ναυσιπλοΐας· και (θ) να εισπράττει όλα τα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των 
Λιμενικών Τελών) που απορρέουν από την εκμετάλλευση του Δικαιώματος. 4.3 Με την επιφύλαξη 
οποιασδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης και στο βαθμό που αφορά ειδικά στη 
Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη, το Δικαίωμα θα υπόκειται πάντοτε στους ακόλουθους περιορισμούς και 
παραμέτρους: (α) το Δικαίωμα δεν θα αντιτάσσεται στο Ελληνικό Δημόσιο, ούτε θα επιτρέπει τον 
περιορισμό οποιωνδήποτε κυριαρχικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου ή οποιουδήποτε 
άλλου Κυβερνητικού Φορέα του ΕΔ· (β) πλην των περιπτώσεων στις οποίες (i) είναι ενδεχομένως 
παρεμπίπτον ή αναγκαίο για την κατασκευή ή συντήρηση θαλάσσιων έργων που διενεργούνται 
σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους, ή/και (ii) αναγκαίο, ώστε ο ΟΛΠ να μπορεί βάσει της παρούσας 
να ασκεί τα δικαιώματα και να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, το Δικαίωμα δεν θα 
παρέχει στον ΟΛΠ οποιοδήποτε προνόμιο πρόσβασης σε υποθαλάσσιες περιοχές ή στον πυθμένα 
της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης και (γ) πλην των περιπτώσεων που προβλέπονται στα Άρθρα 21 
και 22 της παρούσας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης, το Ελληνικό Δημόσιο δεν 
θα συναινεί στην χορήγηση προς οποιοδήποτε πρόσωπο οποιωνδήποτε αποκλειστικών 
δικαιωμάτων επί των υδάτων ή που επηρεάζουν τα ύδατα που περιλαμβάνονται στη Θαλάσσια 
Λιμενική Ζώνη (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων έρευνας υδρογονανθράκων 
ή παρόμοιων δικαιωμάτων) σε περιστάσεις, που θα μπορούσαν να παρακωλύσουν την κυκλοφορία 
πλοίων από και προς τον Λιμένα Πειραιά σε εμπορικώς πλεύσιμα βάθη· και (δ) ο ΟΛΠ δεν θα 
διατηρεί ούτε θα αναλαμβάνει, ούτε θα θεωρείται ότι έχει διατηρήσει ή αναλάβει οποιοδήποτε 
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δημόσιο διοικητικό δικαίωμα λόγω της χορήγησης του Δικαιώματος σε σχέση με τη Θαλάσσια 
Λιμενική Ζώνη.. 4.4 […]. 4.5 […]. 4.6 […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» της εν λόγω ΣΠ προβλέπεται ότι: «8.1 […]. 8.2 […]. 8.3 […]. 
8.4 […]. 8.5 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 8.3 και 8.4, ο ΟΛΠ θα υποχρεούται να 
αναλάβει το πρόγραμμα συντήρησης που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.5 (το Πρόγραμμα 
Ελάχιστης Συντήρησης). 8.6 Ο ΟΛΠ υποχρεούται επίσης να εκτελεί όλες τις εργασίες συντήρησης 
εντός της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.6 σύμφωνα με το 
παρόν Άρθρο 8. Το Ελληνικό Δημόσιο θα επιβαρύνεται με το κόστος αυτών των εργασιών 
συντήρησης μόνο στον βαθμό που προβλέπεται ρητά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.6. Ο ΟΛΠ δεν θα εγκρίνει 
ούτε θα ξεκινά έργα, για τα οποία θα ζητήσει απόδοση των σχετικών δαπανών από το Ελληνικό 
Δημόσιο, εκτός εάν και έως ότου ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ έχει εγκρίνει εγγράφως 
εκ των προτέρων την αντίστοιχη δαπάνη. Κάθε τρίτο πρόσωπο προσληφθέν από τον ΟΛΠ, 
προκειμένου να εκτελέσει τις εργασίες συντήρησης, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.6, θα 
προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 12. Ο ΟΛΠ οφείλει να αποδεικνύει ότι το 
τρίτο μέρος επιλέχθηκε κατόπιν ανταγωνιστικής διαγωνιστικής διαδικασίας. Εάν ο ΟΛΠ επιλέξει να 
εκτελέσει ο ίδιος τις εργασίες συντήρησης, όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.6, οφείλει να 
αποδείξει ότι η πραγματοποιηθείσα δαπάνη είναι εύλογη και δεν υπερβαίνει το κόστος της 
πρόσληψης τρίτου μέρους. Με την επιφύλαξη ότι ο ΟΛΠ θα έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις 
διατάξεις του παρόντος Άρθρου, το Ελληνικό Δημόσιο θα αποδίδει στον ΟΛΠ τις δαπάνες της 
εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης, όπως περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.6, εντός εξήντα (60) 
ημερών από τη λήψη του σχετικού τιμολογίου του ΟΛΠ και την παραλαβή των έργων από το 
Ελληνικό Δημόσιο έως το ύψος των προϋπολογισμένων ποσών που είχαν αρχικά εγκριθεί. 8.7 […]. 
8.8 […]. 8.9 […].». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 8.5 «Πρόγραμμα Ελάχιστης Συντήρησης» της εν λόγω ΣΠ προβλέπεται 
ότι: «1. Εξοπλισμός Λιμένα. […]. 2. Υποδομή Λιμένα. […]. Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της 
περιόδου παραχώρησης ο ΟΛΠ θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και να προχωρήσει σε 
όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διατηρήσει τα κατώτερα απαιτούμενα ωφέλιμα 
βάθη στη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη και ιδιαίτερα προ των κρηπιδωμάτων, όπως τα εν λόγω 
ελάχιστα βάθη αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.6. […].». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 8.6 «Υποχρεώσεις Συντήρησης εντός της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης» 
της εν λόγω ΣΠ προβλέπεται ότι: «Σύμφωνα με το Άρθρο 8.6 της Σύμβασης Παραχώρησης, ο ΟΛΠ 
θα είναι υπεύθυνος για τα ακόλουθα μέτρα συντήρησης εντός της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης: • 
Συντήρηση των ελαχίστων βαθών μπροστά από τις αποβάθρες σε όλους τους λιμενικούς σταθμούς, 
όπως ορίζονται στον επισυναπτόμενο κατάλογο και τα σχετικά διαγράμματα του Επιβατικού Λιμένα 
(Κεντρικός Λιμένας) και του Εμπορικού Λιμένα του ΟΛΠ. […]. 
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ΑΠΟΒΑΘΡΕΣ ΚΑΙ ΜΩΛΟΙ ΤΟΥ ΟΛΠ 

ΜΗΚΗ ΑΠΟΒΑΘΡΩΝ (σε μέτρα) 

ΑΠΟΒΑΘΡΑ ή ΜΩΛΟΣ ΒΑΘΗ (σε μέτρα υπό συνθήκες Μέσης Στάθμης Νερού) 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1 2,5 3 4 5 6 6,5 7 8 9 10 11,5 12 12,5 14 16,5 18 
 

I. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΣ (ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΣ) 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» της εν λόγω ΣΠ 
προβλέπεται ότι: «9.1 Ο ΟΛΠ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, λόγω του της θεμελιώδους νομικής 
φύσης της Ζώνης Λιμένα ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, θα πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια 
της παρούσας Σύμβασης: (α) να διαχειρίζεται τον Λιμένα Πειραιά και τους τερματικούς σταθμούς 
του ως δημόσιο λιμένα· (β) να παρέχει στους χρήστες του λιμένα πρόσβαση σε όλες τις 
εγκαταστάσεις, τις υποδομές, τις ανωδομές και υπηρεσίες του Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις 
αρχές της ισότιμης πρόσβασης, της αντικειμενικότητας και της μη διάκρισης· (γ) να μην υιοθετεί 
ούτε να εφαρμόζει εμπορικούς κανόνες, εμπορικές ή τιμολογιακές πολιτικές ή πρακτικές σε σχέση 
με τα Στοιχεία Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της χορήγησης οποιωνδήποτε 
αποκλειστικών δικαιωμάτων), που στοχεύουν ή επιφέρουν αμέσως ή εμμέσως τον αποκλεισμό ή 
τον περιορισμό δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου από οποιαδήποτε ουσιώδη άποψη, (δ) να 
τηρεί και να υποστηρίζει τις αρχές της ορθολογικότητας και της αναλογικότητας στις συναλλαγές 
του με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν στην πρόσβαση στον Λιμένα 
Πειραιά και στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης σε οποιοδήποτε τμήμα των Στοιχείων 
Παραχώρησης ·και (ε) να διασφαλίζει ότι όλες οι παραπάνω αρχές αποτυπώνονται με τον 
προσήκοντα τρόπο στους αντίστοιχους κανονισμούς, που εγκρίθηκαν και υιοθετήθηκαν από τον 
ΟΛΠ σύμφωνα με το Άρθρο 9.3· με την εξαίρεση (η οποία δε θα εφαρμόζεται στην υποπαράγραφο 
(ε) ανωτέρω) στον βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την παρούσα Σύμβαση ή δικαιολογείται από 
έκτακτους παράγοντες και αφού ληφθούν προσηκόντως υπόψη οι αρχές που απαριθμούνται στο 
Άρθρο 9.1. 9.2 Κατά την παροχή πρόσβασης στον Λιμένα Πειραιά και τη χρέωση τελών και δασμών 
για τη χρήση των εγκαταστάσεων, των υποδομών, ανωδομών και των υπηρεσιών του, ο ΟΛΠ μπορεί 
να κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές ομάδες χρηστών, καθώς και ανάμεσα στις διάφορες 
εγκαταστάσεις, υποδομές, ανωδομές και υπηρεσίες, στον βαθμό που οι εν λόγω διακρίσεις 
αιτιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια και τηρούν τις αρχές της ορθολογικότητας, της 
αντικειμενικότητας και της μη διάκρισης. 9.3 […]. 9.4 […]. 9.5 […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 10 «ΕΣΟΔΑ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» της εν λόγω ΣΠ 
προβλέπεται ότι: «10.1 Ο ΟΛΠ, επιπλέον των τελών που επιβάλλονται σε Υπεργολάβους και 
Υποπαραχωρησιούχους οι οποίοι έχουν ορισθεί σύμφωνα με το Άρθρο 12, θα δικαιούται να 
επιβάλει, να χρεώνει και να εισπράττει τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών και τα Τέλη Λιμενικών 
Υποδομών (συνολικά, τα Τέλη Λιμένα) ως αντίτιμο για τις προσφερόμενες από τον ίδιο υπηρεσίες, 
παρεπόμενες υπηρεσίες και παρεχόμενες υποδομές και ανωδομές, καθώς και για τη χρήση των 
Στοιχείων Παραχώρησης εντός του Χώρου του Λιμένα, με δικό του κίνδυνο και έξοδα, καθώς και 
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης. 10.2 Ως Τέλη Λιμενικών 
Υπηρεσιών θα νοείται κάθε πληρωμή από οποιαδήποτε χρέωση και οποιαδήποτε τέτοια χρέωση 
στους χρήστες λιμενικών υπηρεσιών ή παρεπομένων υπηρεσιών που παρέχονται εντός του Χώρου 
του Λιμένα. Όσον αφορά στην επιβολή Τελών Λιμενικών Υπηρεσιών, θα ισχύουν τα ακόλουθα: (α) 
Τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών για τη χρήση του Σταθμού Οχηματαγωγών πλοίων και των σχετικών 
υπηρεσιών μπορούν να αυξηθούν από τον ΟΛΠ σε σχέση με το τρέχον επίπεδο αυτών μόνο με την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αρμόδιου Κυβερνητικού Φορέα του ΕΔ, είτε μέσω 
τροποποίησης του τρέχοντος επιπέδου Τελών Λιμένα, είτε μέσω της επιβολής νέων τύπων Τελών 
Λιμένα· (β) Τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών για κάθε υπηρεσία εντός του Λιμένα Πειραιά, που 
παρέχεται χωρίς να υπάρχει ενδοπεριφερειακός / ενδολιμενικός, διαπεριφερειακός / διαλιμενικός, 
περιφερειακός ή διεθνής ανταγωνισμός, πρέπει να καθορίζονται με διαφάνεια, αντικειμενικότητα 
και χωρίς διακρίσεις και θα προσδιορίζονται σε συνάρτηση με το κόστος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Ο ΟΛΠ δεν μπορεί να αναπροσαρμόζει τα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών αυτής της 
κατηγορίας συχνότερα από μία φορά ετησίως· (γ) Ο ΟΛΠ θα λαμβάνει δεόντως υπόψη τους 
ακόλουθους παράγοντες κατά τον καθορισμό των τελών για οποιεσδήποτε υπηρεσίες, όπου 
υπάρχει ενδοπεριφερειακός, διαπεριφερειακός, περιφερειακός ή διεθνής ανταγωνισμός: (i) την 

ΑΔΑ: 90ΞΖ46Μ445-ΩΝΑ



22 

ανταγωνιστική λειτουργία του Λιμένα Πειραιά και όλων των σχετικών υπηρεσιών· Πειραιά· και (ii) 
τη βελτίωση της βιώσιμης οικονομικής δραστηριότητας στον Λιμένα Πειραιά· και (iii) τη συνολική 
επικερδή λειτουργία των υπηρεσιών που παρέχονται από τον ΟΛΠ. Ο ΟΛΠ θα διασφαλίζει ότι τα 
εν λόγω τέλη υπηρεσιών αποτυπώνουν τον επαρκή και ισορροπημένο συνυπολογισμό αυτών των 
αρχών. (δ) Το Άρθρο 9.2 θα εφαρμόζεται στα Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών. 10.3 Τα Τέλη Λιμενικών 
Υποδομών περιλαμβάνουν οποιοδήποτε τέλος στους χρήστες του Λιμένα Πειραιά για τη χρήση των 
Στοιχείων Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιωνδήποτε ανωδομών, υποδομών 
ή κτιρίων) ή οποιωνδήποτε άλλων εγκαταστάσεων ή υπηρεσιών οι οποίες (i) επιτρέπουν την είσοδο 
και την έξοδο σκαφών από τον λιμένα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των πλωτών οδών που 
παρέχουν πρόσβαση σε αυτούς τους λιμένες, ή (ii) παρέχουν πρόσβαση στην εξυπηρέτηση 
επιβατών και φορτίων, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά λιμενικών τελών, τελών φορτίου, τελών 
χωρητικότητας, τελών πρόσδεσης και τελών αγκυροβολιού). Σε ό,τι αφορά στην επιβολή Τελών 
Λιμενικών Υποδομών, θα ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Τα Τέλη Λιμενικών Υποδομών θα είναι ανάλογα 
με το κόστος, με το οποίο βαρύνεται ο ΟΛΠ για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις συντήρησης 
με βάση την παρούσα Σύμβαση, λαμβανομένου δεόντως υπόψη της νομικής φύσης των Στοιχείων 
Παραχώρησης και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους· (β) Με την επιφύλαξη 
της ως άνω παραγράφου (α), ο ΟΛΠ μπορεί να ορίζει κατά την κρίση του τα Τέλη Λιμενικών 
Υποδομών σύμφωνα με τη δική του εμπορική στρατηγική και το δικό του επενδυτικό πρόγραμμα· 
(γ) Τα Τέλη Λιμενικών Υποδομών ενδέχεται να ποικίλουν ανάλογα με τις εμπορικές πρακτικές που 
ισχύουν για τακτικούς χρήστες ή προκειμένου να δοθεί ώθηση στην αποδοτικότερη χρήση των 
λιμενικών υποδομών και ανωδομών, όμως τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τις εν λόγω 
διακυμάνσεις θα είναι εύλογα, αντικειμενικά, διαφανή και δεν θα περιέχουν διακρίσεις, (δ) Τα 
Τέλη Λιμενικών Υποδομών μπορούν να ενσωματωθούν σε άλλα τέλη, συμπεριλαμβανομένων 
ενδεικτικά των Τελών Λιμενικών Υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του Τέλους 
Λιμενικών Υποδομών παραμένει ευχερώς αναγνωρίσιμο από τους χρήστες του Λιμένα Πειραιά· (ε) 
Τα Άρθρα 9.1 και 9.2 θα εφαρμόζονται στα Τέλη Λιμενικών Υποδομών· και (στ) Προς αποφυγή 
αμφιβολιών, το Άρθρο 10.2(α) θα εφαρμόζεται στα Τέλη Λιμενικών Υποδομών στο βαθμό που τα 
εν λόγω Τέλη Λιμενικών Υποδομών επιβάλλονται για τη χρήση του Σταθμού Οχηματαγωγών πλοίων 
και των υποδομών που συνδέονται με τον Σταθμό Οχηματαγωγών πλοίων. 10.4 Δεν θα 
εισπράττονται Τέλη Λιμένα από τον ΟΛΠ για την είσοδο και την πρόσβαση στον Χώρο του Λιμένα 
ή/και στα Στοιχεία Παραχώρησης από (i) ασθενοφόρα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την 
Αστυνομία, την Ακτοφυλακή, την Τελωνειακή Υπηρεσία και τις Ενοπλες Δυνάμεις, εφόσον τα εν 
λόγω πρόσωπα εισέρχονται στον Χώρο του Λιμένα και τον χρησιμοποιούν κατά την εκτέλεση 
δημόσιων υποχρεώσεων ή υπηρεσιών, ή από (ii) τον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ σύμφωνα 
με το Άρθρο 2.4. Επιπλέον, δεν θα χρεώνονται Τέλη Λιμένα σε μεμονωμένα πρόσωπα για την 
πρόσβαση στον Χώρο του Λιμένα αποκλειστικά για λόγους συμμετοχής σε κοινωνικούς ή 
πολιτιστικούς σκοπούς ή για επισκέψεις σχετικές με αυτούς (π.χ. σε μουσεία, πλοία - μνημεία, 
κ.λπ.). 10.5 Το σύνολο των Τελών Λιμένα πρέπει: (α) να δημοσιεύεται εκ των προτέρων και να 
παραμένει επίκαιρο και διαθέσιμο στο κοινό προς εξέταση μετά από τη δημοσίευση (η δημοσίευση 
στην εταιρική ιστοσελίδα του ΟΛΠ, σε περίοπτη, ευχερώς αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη θέση θα 
θεωρείται ότι εκπληρώνει τον εν λόγω σκοπό)· (β) να διατυπώνεται με διαφανείς και εύληπτους 
όρους, κανόνες και διαδικασίες συνεπείς με τις αρχές που παρατίθενται στο παρόν Άρθρο 10 και 
(γ) να επιβάλεται σύμφωνα με τα προαναφερθέντα. 10.6 Ο ΟΛΠ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι: 
(α) Τα Τέλη Λιμένα ενδέχεται να υπόκεινται σε ενδελεχή έλεγχο από τις αρμόδιες ρυθμιστικές 
αρχές, ιδιαιτέρως από τις αρχές ανταγωνισμού σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί 
ανταγωνισμού και τους αντιμονοπωλιακούς νόμους· και (β) τυχόν μη συμμόρφωση του ΟΛΠ με τις 
διατάξεις του παρόντος Άρθρου 10, πέραν του ότι θα συνιστά Παράβαση για τους σκοπούς της 
παρούσας Σύμβασης, ενδέχεται να θεμελιώσει δικαίωμα για χρήστες του Λιμένα Πειραιά ή 
πρόσωπα υπόχρεα για την καταβολή οποιωνδήποτε Τελών Λιμένα ή άλλα πρόσωπα που 

ΑΔΑ: 90ΞΖ46Μ445-ΩΝΑ



23 

αποδεικνύουν έννομο συμφέρον, να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμόδιων 
δικαστηρίων, με τον τρόπο που προβλέπεται στον Κυρωτικό Νόμο, τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα ή/και σε άλλες κείμενες διατάξεις. 10.7 Ο ΟΛΠ δεν θα καταστρατηγεί τους περιορισμούς 
του παρόντος Άρθρου 10 και δεν μπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε τέλη, χρεώσεις, μισθώματα ή 
άλλες υποχρεώσεις πληρωμής οποιασδήποτε μορφής ή περιγραφής αντί των Τελών Λιμένα ή/και 
να επιφέρει αποτελέσματα ισοδύναμα των Τελών Λιμένα, εκτός κι εάν συμμορφώνεται πλήρως με 
τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 10. Με την επιφύλαξη των προαναφερθέντων και των 
διατάξεων των Άρθρων 9.1 και 9.2 και μόνο στο βαθμό που συμμορφώνεται με τις διατάξεις της 
παρούσας Παραχώρησης που δεν συνιστούν Τιμολογιακή Πολιτική Λιμένα. Σύμβασης και των 
εφαρμοστέων νόμων, η παρούσα Σύμβαση δεν θα περιορίσει το δικαίωμα του ΟΛΠ να επιβάλλει, 
κατά τη διακριτική του ευχέρεια, οποιαδήποτε τέλη, χρεώσεις και μισθώματα σχετικά με την 
εκμετάλλευση των Στοιχείων Παραχώρησης που δεν συνιστούν Τιμολογιακή Πολιτική Λιμένα.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 «ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΟΛΠ» της εν λόγω ΣΠ προβλέπεται ότι: «12.1 Ο ΟΛΠ μπορεί να χρησιμοποιεί εργολάβους, 
παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα πρόσωπα, είτε συνδέονται με τον ΟΛΠ είτε όχι (οι Υπεργολάβοΐ), 
προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Σύμβασης, καθώς και για 
την ανάληψη οποιωνδήποτε εργασιών στον Χώρο του Λιμένα. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 
12.14, οποιαδήποτε σύμβαση με Υπεργολάβο (η Υπεργολαβία) θα συνάπτεται, ανανεώνεται, 
επεκτείνεται ή τροποποιείται μόνο υπό εύλογους όρους αγοράς. 12.2 […]. 12.3 Με την επιφύλαξη 
της τήρησης των αρχών της ελεύθερης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης, όπως αυτές ορίζονται στο 
Άρθρο 9 ή όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο ΟΛΠ μπορεί να παραχωρήσει το σύνολο 
ή μέρος των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, συνάπτοντας 
υποπαραχωρήσεις με εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, συνδεδεμένα ή μη με 
τον ΟΛΠ (οι Υποπαραχωρήσεις και κάθε τρίτο μέρος, ο Υποπαραχωρησιούχος). Με την επιφύλαξη 
όσων προβλέπονται στο Άρθρο 9 και με την επιφύλαξη του Άρθρου 12.14, οποιαδήποτε εν λόγω 
Υποπαραχώρηση θα συνάπτεται, θα ανανεώνεται, θα παρατείνεται ή θα τροποποιείται μόνο με 
εύλογους όρους αγοράς και σύμφωνα με τις διαδικασίες που παρατίθενται στους Κανονισμούς 
Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων. Προς αποφυγή αμφιβολιών, πλην ρητής 
διαφορετικής διάταξης, οι παραπομπές του παρόντος εγγράφου σε Υποπαραχωρήσεις θα 
περιλαμβάνουν αμφότερες τις Υποπαραχωρήσεις που υφίστανται κατά την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος (περιλαμβάνεται, ενδεικτικά, η Υποπαραχώρηση ΣΕΠ), όσο και μελλοντικές 
Υποπαραχωρήσεις. 12.4 […]. 12.5 […]. 12.6 […]. 12.7 […]. 12.8 […]. 12.9 […]. 12.10 […]. 12.11 Ο ΟΛΠ 
θα τηρεί πλήρως τις υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις του, ειδικά αυτές με τους διαχειριστές των 
Ναυπηγείων. 12.12 […]. 12.13 […]. 12.14 […]. 12.15 […].». 

V. Άρθρα 334, 574, 593, 638 και 694 του Αστικού Κώδικα. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 334 «Ευθύνη από πταίσμα του προστηθέντος» του Α.Κ. προβλέπεται ότι: 
«1. Ο οφειλέτης ευθύνεται για το πταίσμα των προσώπων που χρησιμοποιεί για να εκπληρώσει την 
παροχή, όπως για δικό του πταίσμα. 2. Η ευθύνη αυτή μπορεί εκ των προτέρων να περιοριστεί ή 
να αποκλειστεί, εκτός αν συντρέχει κάποια από τις περιπτώσεις του άρθρου 332.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 576 «Ελλείψεις ή πραγματικά ελαττώματα του μισθίου» του Α.Κ. 
προβλέπεται ότι: «Αν κατά το χρόνο της παράδοσής του στο μισθωτή το μισθίο έχει ελάττωμα που 
εμποδίζει μερικά ή ολικά τη συμφωνημένη χρήση (πραγματικό ελάττωμα) ή αν κατά τη διάρκεια 
της μίσθωσης εμφανίστηκε τέτοιο ελάττωμα, ο μισθωτής έχει δικαίωμα μείωσης ή μη καταβολής 
του μισθώματος. Το ίδιο ισχύει και αν λείπει από το μίσθιο μια συμφωνημένη ιδιότητα ή αν έλειψε 
μια τέτοια ιδιότητα όσο διαρκεί η μίσθωση.». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 593 «Δικαίωμα υπομίσθωσης» του Α.Κ. προβλέπεται ότι: «Ο μισθωτής έχει 
δικαίωμα, εφόσον δεν συμφωνήθηκε το αντίθετο, να παραχωρήσει σε άλλον τη χρήση του μισθίου 
και ιδίως να το υπεκμισθώσει, ευθυνόμενος απέναντι στον εκμισθωτή για το πταίσμα του τρίτου. 
Μόνη η Συναίνεση του εκμισθωτή στην υπεκμίσθωση ή στην παραχώρηση της χρήσης δεν 
απαλλάσσει το μισθωτή από την ευθύνη αυτή.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 638 «Μίσθωση άλλων προσοδοφόρων» του Α.Κ. προβλέπεται ότι: «Οι 
διατάξεις που ισχύουν για τη μίσθωση αγροτικού κτήματος, έχουν, με εξαίρεση τα άρθρα 632 έως 
637, ανάλογη εφαρμογή και σε μισθώσεις όπου, με αντάλλαγμα την καταβολή μισθώματος, 
παραχωρείται η χρήση άλλου πράγματος ή δικαιώματος και η κάρπωσή του κατά τους κανόνες της 
τακτικής εκμετάλλευσης.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 694 «Χρόνος πληρωμής της αμοιβής» του Α.Κ. προβλέπεται ότι: «Η αμοιβή 
του εργολάβου καταβάλλεται κατά την παράδοση του έργου. Αν η αμοιβή συνίσταται σε χρήματα 
και δεν πιστώθηκε, είναι τοκοφόρα από την παράδοση του έργου. Αν η παράδοση του έργου και η 
καταβολή της αμοιβής συμφωνήθηκε να γίνουν τμηματικά, η αμοιβή καταβάλλεται μόλις γίνει η 
παράδοση κάθε τμήματος.». 

VΙ. Κανονισμός και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π. 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 «Διατάξεις επί επισκευαζόμενων σε ιδιωτικά ναυπηγεία» του από 
Μαρτίου 2019 «Κανονισμού και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π.» (εφεξής: 
Κανονισμός Τιμολογιακής Πολιτικής) προβλέπεται ότι: «1. Ο Ο.Λ.Π. επιβάλλει τις αναφερόμενες 
στο άρθρο 8 του παρόντος χρεώσεις, προκειμένου για πλοία /πλωτά ναυπηγήματα που 
επισκευάζονται σε ιδιωτικά ναυπηγεία, για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου. 2. Πλοία διαλυόμενα 
σε ιδιωτικά ναυπηγεία επιβαρύνονται με τις προβλεπόμενες χρεώσεις με βάση το αρχικό τους 
μήκος. 3. Η παραμονή αργούντων πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων σε περιοχές ιδιωτικών 
ναυπηγείων της λιμενικής περιοχής του Ο.Λ.Π. απαγορεύεται απολύτως, διαφορετικά υπόκεινται 
σε κάθε περίπτωση στις προβλεπόμενες από το άρθρο 8 χρεώσεις. Εξαιρούνται τα πλωτά 
ναυπηγήματα (φορτηγίδες κ.λ.π.) που ανήκουν στα ιδιωτικά ναυπηγεία και έχουν μετασκευαστεί 
για να παρέχουν υπηρεσίες σε επισκευαζόμενα στα ιδιωτικά ναυπηγεία πλοία/πλωτά 
ναυπηγήματα (μεταφορά, ανέλκυση/καθέλκυση), εκτός από μεταφορά υλικών ή βυθοκορημάτων 
και επιβαρύνονται με τις χρεώσεις της παραγράφου 3 της περ.ΙΙ του Άρθρου 8 του παρόντος 
Κανονισμού.». 

Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 8 του προαναφερθέντος Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής, 
προβλέπονται μεταξύ άλλων οι χρεώσεις προσόρμισης, παραβολής και πρυμνοδέτησης και επί των 
πλοίων που επισκευάζονται σε ιδιωτικά ναυπηγεία: 

«Ι. Κανονικές Χρεώσεις 

1. Προσόρμιση 

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε πλοίο /πλωτό ναυπήγημα και για κάθε κατάπλου με βάση την 
ολική του χωρητικότητα (ΚΟΧ ή G.T.),ως εξής: 

Κατηγορία πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος Χρέωση σε € / Κ.Ο.Χ. ή G.T 
Όλες οι κατηγορίες πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων 0,060 
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2. Παραβολή 

Τα πλοία / πλωτά ναυπηγήματα που παραβάλλουν (πλευρίζουν) στις επισκευαστικές θέσεις του 
Ο.Λ.Π. ή των Ιδιωτικών Ναυπηγείων καταβάλλουν για κάθε μέτρο, με βάση το μέγιστο μήκος τους, 
και για κάθε ημέρα παραμονής της αρχικής έγκρισης ή παράτασης, τις ακόλουθες αμοιβές: 

Κατηγορία πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος Χρέωση σε € / μέτρο / ημέρα 
Αρχική αίτηση μέχρι 30 ημέρες Για επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα, ή σε 
αποπεράτωση κατασκευαζόμενα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, σε κάθε χώρο του 
Ο.Λ.Π., πλην Κυνόσουρας ή ιδιωτικών ναυπηγείων. 

2,500 

Αρχική αίτηση μέχρι 30 ημέρες Για επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα, ή σε 
αποπεράτωση πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, στην περιοχή Κυνόσουρας. 

2,000 

Αρχική αίτηση μέχρι 30 ημέρες Για επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα, σε 
αποπεράτωση κατασκευαζόμενα ή διαλυόμενα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα σε 
ιδιωτικά ναυπηγεία. 

1,250 

Οι επόμενες 30 ημέρες μετά τις πρώτες 30 χρεώνονται με την αντίστοιχη για την 
περιοχή χρέωση με: 

10% προσαύξηση 

Οι επόμενες 30 ημέρες μετά τις πρώτες 60 χρεώνονται με την προσαυξημένη των 
προηγούμενων 30 ημερών τιμή με: 

20% προσαύξηση 

Για επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα, ή σε αποπεράτωση κατασκευαζόμενα 
πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, σε κάθε χώρο του Ο.Λ.Π. για διάρκεια άνω των 90 
ημερών 

Σύμβαση 

Ειδικά σκάφη/πλωτά ναυπηγήματα λ.χ. πλατφόρμες γεωτρήσεων, γεωτρύπανα κλπ σε κάθε χώρο 
του ΟΛΠ θα χρεώνονται βάσει σύμβασης υπό την προϋπόθεση διαθεσιμότητας και με γνώμονα τη 
βέλτιστη εκμετάλλευση των επισκευαστικών θέσεων. 

3. Πρυμνοδέτηση και Παραβολή έξωθι ετέρου πλοίου 

Παρεχόμενη υπηρεσία Χρέωση σε € / μέτρο / ημέρα 

Πρυμνοδέτηση 
Υπολογίζονται στο 50% των 
αντίστοιχων χρεώσεων παραβολής 

Παραβολή έξωθι ετέρου πλοίου 
Υπολογίζονται, οι κατά περίπτωση, 
αντίστοιχες χρεώσεις παραβολής, 
μειωμένες κατά 50%. 

[…].». 

Τέλος, με το άρθρο 9 του εν λόγω Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής, καθορίζονται ο τρόπος και 
η βάση των σχετικών με το θέμα χρεώσεων, ενώ με το άρθρο 11 αυτού, προβλέπονται οι υπόχρεοι 
για την καταβολή αυτών. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Περαιτέρω των ήδη τεθέντων προβλέψεων του Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής, ως ανωτέρω, 
δέον όπως αναφερθούν και οι αντίστοιχες προβλέψεις του από 15.10.2010 όμοιού του, ο οποίος 
τιτλοφορείται ως «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Χρεώσεων επί πλοίων – πλωτών ναυπηγημάτων 
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Ο.Λ.Π.», και του οποίου οι αποφάσεις υιοθέτησης και 
συμπλήρωσής του, που ελήφθησαν από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε., μνημονεύονται στο Παράρτημα 1.7 
της ΣΠ. Συγκεκριμένα δε, ο από 15.10.2010 Κανονισμός Τιμολογιακής Πολιτικής, υιοθετήθηκε 
δυνάμει της υπ’ αριθ. 180/29.09.2010 αποφάσεως του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ 
Βˈ1643/14.10.2010) και συμπληρώθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 77/28.03.2011 αποφάσεως του Δ.Σ. 
της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΦΕΚ Βˈ 853/16.05.2011). 
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Εν προκειμένω, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες αποφάσεις, ο από 15.10.2010 Κανονισμός 
Τιμολογιακής Πολιτικής προέβλεπε στο άρθρο 7 ότι: «1. Ο Ο.Λ.Π. επιβάλλει τις αναφερόμενες στο 
άρθρο 8 του παρόντος χρεώσεις, προκειμένου για πλοία /πλωτά ναυπηγήματα που επισκευάζονται 
σε ιδιωτικά ναυπηγεία, για τη χρήση του θαλάσσιου χώρου. 2. […]. 3. […].». 

Ακολούθως δε, στο άρθρο 8, προέβλεπε μεταξύ άλλων τις χρεώσεις προσόρμισης, παραβολής και 
πρυμνοδέτησης και επί των πλοίων που επισκευάζονται σε ιδιωτικά ναυπηγεία: 

«Ι. Κανονικές Χρεώσεις 

1. Προσόρμιση 

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε πλοίο /πλωτό ναυπήγημα και για κάθε κατάπλου με βάση την 
ολική του χωρητικότητα (ΚΟΧ ή G.T.),ως εξής: 

Κατηγορία πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος Χρέωση σε € / Κ.Ο.Χ. ή G.T 

Όλες οι κατηγορίες πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων 

15/10/2010 01/04/2011 

0,044 

Αύξηση κατά 
το ποσοστό 
του Γ.Δ.Τ.Κ. 

2010 +1 μονάδα. 

2. Παραβολή 

Τα πλοία / πλωτά ναυπηγήματα που παραβάλλουν (πλευρίζουν) στις επισκευαστικές θέσεις του 
Ο.Λ.Π. ή των Ιδιωτικών Ναυπηγείων καταβάλλουν για κάθε μέτρο, με βάση το μέγιστο μήκος τους, 
και για κάθε ημέρα παραμονής της αρχικής έγκρισης ή παράτασης, τις ακόλουθες αμοιβές: 

Κατηγορία πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος Χρέωση σε € / μέτρο / ημέρα 

α. Αρχική έγκριση. 
Για επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα, ή σε αποπεράτωση κατασκευαζόμενα 
πλοία/πλωτά ναυπηγήματα, σε κάθε χώρο του Ο.Λ.Π., πλην Κυνόσουρας ή 
ιδιωτικών ναυπηγείων. 

15/10/2010 01/04/2011 

1,76 

Αύξηση κατά 
το ποσοστό 
του Γ.Δ.Τ.Κ. 

2010 +1 μονάδα. 

β. Αρχική έγκριση. 
Για επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα, ή σε αποπεράτωση πλοία/πλωτά 
ναυπηγήματα, στην περιοχή Κυνόσουρας. 

1,40 

Αύξηση κατά 
το ποσοστό 
του Γ.Δ.Τ.Κ. 

2010 +1 μονάδα. 

γ. Για επισκευαζόμενα, μετασκευαζόμενα, σε αποπεράτωση κατασκευαζόμενα ή 
διαλυόμενα πλοία/πλωτά ναυπηγήματα σε ιδιωτικά ναυπηγεία. 

0,88 

Αύξηση κατά 
το ποσοστό 
του Γ.Δ.Τ.Κ. 

2010 +1 μονάδα. 

δ1. Η πρώτη εγκρινόμενη παράταση του χρόνου επισκευής ή μετασκευής 
χρεώνεται με τη χρέωση της αρχικής έγκρισης, πλέον προσαύξησης. 

15%  

δ2. Η δεύτερη εγκρινόμενη παράταση του χρόνου επισκευής ή μετασκευής 
χρεώνεται με τις χρεώσεις της προηγούμενης παράτασης, πλέον προσαύξησης. 

50%  

δ3. Η τρίτη εγκρινόμενη παράταση του χρόνου επισκευής ή μετασκευής 
χρεώνεται με τις χρεώσεις της προηγούμενης παράτασης, πλέον προσαύξησης. 

75%  

δ4. Κάθε περαιτέρω εγκρινόμενη παράταση του χρόνου επισκευής ή μετασκευής 
χρεώνεται με τις χρεώσεις που ίσχυαν πριν την έναρξη της νέας παράτασης, 
πλέον προσαύξησης. 

100%  
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3. Πρυμνοδέτηση και Παραβολή έξωθι ετέρου πλοίου 

Παρεχόμενη υπηρεσία Χρέωση σε € / μέτρο / ημέρα 

Πρυμνοδέτηση 
Υπολογίζονται στο 35% των 
αντίστοιχων χρεώσεων παραβολής 

Παραβολή έξωθι ετέρου πλοίου 
Υπολογίζονται, οι κατά περίπτωση, 
αντίστοιχες χρεώσεις παραβολής, 
μειωμένες κατά 50%. 

[…].». 

Τέλος δε, στο άρθρο 9, καθόριζε τον τρόπο και τη βάση των σχετικών με το θέμα χρεώσεων, ενώ 
στο άρθρο 11, προέβλεπε τους υπόχρεους για την καταβολή αυτών. 

Επίσης, δέον όπως αναφερθεί ότι, από στοιχεία του φακέλου της υπό κρίση υπόθεσης, και 
συγκεκριμένα επί τη βάσει των εκδοθέντων κατά τα έτη 2015, 2016 και 2019 σχετικών με το θέμα 
τιμολογίων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., τα οποία υπέβαλε η καταγγελλόμενη εταιρεία στην Αρχή, στο πλαίσιο 
αντίκρουσης των ισχυρισμών της καταγγέλλουσας ένωσης, προκύπτει ότι οι χρεώσεις επί των 
δικαιωμάτων προσόρμισης και πρυμνοδέτησης πλωτών ναυπηγημάτων σε ιδιωτικά ναυπηγία, που 
επέβαλε η Ο.Λ.Π. Α.Ε., βρίσκονται σε συμφωνία με τις αντίστοιχες προβλέψεις των Κανονισμών 
Τιμολογιακής Πολιτικής της, κατά το χρόνο που ίσχυσαν οι τελευταίοι. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Επί της προκείμενης υπόθεσης, σύμφωνα με τις υποβληθείσες απόψεις και στοιχεία τα οποία έχει 
στη διάθεσή της η Αρχή, προκύπτουν τα ακόλουθα περιστατικά: 

Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ιδρύθηκε – με το Ν.4748/1930 (ΦΕΚ Α' 166), ο οποίος αναμορφώθηκε με τον 
Α.Ν.1559/1950 (ΦΕΚ Α' 252) που κυρώθηκε, τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.1630/1951 
(ΦΕΚ Α' 8) – ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς» και μετετράπη, με το άρθρο πρώτο (παρ. 1) του Ν.2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40), σε ανώνυμη 
εταιρία κοινής ωφέλειας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρία» και 
διακριτικό τίτλο «Ο.Λ.Π. Α.Ε.», η οποία λειτουργούσε κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας 
με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. Ακολούθως, σύμφωνα με τις 
εξουσιοδοτικές διατάξεις του άρθρου τριακοστού πέμπτου του Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), το Ε.Δ. 
και η Ο.Λ.Π. Α.Ε. συνήψαν την από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.3654/2008 (ΦΕΚ Α' 57), με την οποία παραχωρήθηκε στη 
δεύτερη το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων 
εγκαταστάσεων που κείνται εντός της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιώς, καθώς και το 
δικαίωμα σύναψης περαιτέρω παραχωρήσεων αναφορικά με τη λειτουργεία αυτού σε τρίτους 
έναντι καταβολής κατάλληλου ανταλλάγματος. Στη σύμβαση δε αυτή ορίστηκε, μεταξύ άλλων, η 
διάρκεια παραχώρησης του ανωτέρω δικαιώματος, το καταβαλλόμενο τίμημα, το ειδικότερο 
περιεχόμενο του εν λόγω δικαιώματος, η τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ετήσια βάση, 
καθώς και οι υποχρεώσεις της, ιδίως οι σχετικές με την πληρότητα των παρεχόμενων από αυτήν 
υπηρεσιών, η συντήρηση των εγκαταστάσεων και η διασφάλιση της λειτουργικότητας και της 
ασφάλειας αυτών. 
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Στη συνεχεία η Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπήχθη στο Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011 – 2015 του 
Ν.3985/2011 (ΦΕΚ Α' 151) και εκδόθηκαν αποφάσεις, της προβλεπόμενης στο Άρθρο 3 του 
Ν.3049/2002 (ΦΕΚ Α' 212) Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, 
με τις οποίες μεταβιβάσθηκαν, με τη διαδικασία του Άρθρου 2 παρ. 4 και 5 του Ν.3986/2011 (ΦΕΚ 
Α' 152), από το Ε.Δ. στην ανώνυμη εταιρία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.», χωρίς αντάλλαγμα, στοιχεία της ιδιωτικής περιουσίας του Ε.Δ. με σκοπό 
τη διάθεσή τους σε επενδυτές για την άντληση δημοσίων εσόδων προοριζομένων αποκλειστικά 
για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους1. Ακολούθως η Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. εξέδωσε την από 
05.03.2014 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση της πλειοψηφικής 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. Περαιτέρω, με την ίδια Πρόσκληση της 
Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε., οι ενδιαφερόμενοι πληροφορήθηκαν ότι η, από έτους 2002, Σύμβαση 
Παραχώρησης μεταξύ του Ε.Δ. και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα αποτελέσει αντικείμενο αναδιαπραγμάτευσης 
και, ενδεχομένως, τροποποίησης. Κατόπιν ακολούθησε η διαγωνιστική διαδικασία και στις 
08.04.2016 υπογράφηκε η Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε. και του 
προτιμώμενου επενδυτή, παράρτημα της οποίας (υπ’ αρ. 13) αποτέλεσε και το κείμενο της 
(τροποποιημένης) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ε.Δ. και Ο.Λ.Π. Α.Ε. Στη συνέχεια εκδόθηκε ο 
Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο 
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 126)2. Η Σύμβαση δε αυτή και 
ο κυρωτικός της Ν.4404/2016 έθεσαν το νεότερο πλαίσιο για την λειτουργία και την οργάνωση της 
εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», ασκούσα τις εκ νέου ρυθμισθείσες 
δραστηριότητες και λειτουργίες επί του συνόλου της δραστηριότητάς της, ως ιδιώτης «πάροχος 
ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά». 

Ακολούθως, με την από 22.09.2021 Συμφωνία τροποποίησης της από 24.06.2016 ΣΠ, τα Μέρη της 
ΣΠ συμφώνησαν την τροποποίηση ορισμένων διατάξεών της που αφορούν, ιδίως, την διάρκεια της 
Πρώτης και Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσής της 
και ιδίως της πλήρους και προσήκουσας εκτέλεσης των έργων των Υποχρεωτικών Επενδύσεων. Στη 
συνέχεια η από 22.09.2021 Συμφωνία κυρώθηκε νομοθετικά με το άρθρο πρώτο του Ν.4838/2021 
(ΦΕΚ Α' 180) «Κύρωση Συμφωνίας Τροποποίησης της από 24.6.2016 Σύμβασης Παραχώρησης 
σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός 
του Λιμένος Πειραιώς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ανώνυμης εταιρείας με την 
επωνυμία “ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.”». 

Την 3η Ιουλίου 2020, η Ε.Ε.Ν.Μ.Α., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 438/03.07.2020 έγγραφό της προς Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., ανέφερε, διαμαρτυρόμενη, ότι δεν δύναται η δεύτερη να βεβαιώνει και να απαιτεί την 
καταβολή ποσού σε πλοίο που καταπλέει ή παραμένει σε εγκαταστάσεις τις οποίες έχει 
παραχωρήσει ή εκμισθώσει σε τρίτες επιχειρήσεις/εταιρείες, διότι, αφενός, οι προαναφερθείσες 
επιχειρήσεις/εταιρείες καταβάλουν στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. το κατά περίπτωση συμφωνημένο ποσό για 
την αποκλειστική χρήση του παραχωρούμενου ή εκμισθούμενου προς αυτές χώρου και, αφετέρου, 
οι επιχειρήσεις/εταιρείες αυτές βεβαιώνουν το προς καταβολή ποσό σε καταπλέον ή παραμένον 
στις εγκαταστάσεις τους πλοίο, το οποίο καταβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή διαχειριστή αυτού, 
για τη χρήση του εν λόγω χώρου. Σημειώνεται δε, στη συνεχεία του εγγράφου, ότι η απαίτηση αυτή 

 
1 Βλ. Απόφαση Σ.τ.Ε. 506/2016, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα της από 05.03.2014 Πρόσκλησης της ανώνυμης 

εταιρίας «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) Α.Ε.» για εκδήλωση ενδιαφέροντος 
προς απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας «Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς (ΟΛΠ) Α.Ε.» (δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ). 
2 Βλ. Απόφαση Σ.τ.Ε. 1076/2019, 1080/2019, 1081/2019, με την οποία κρίθηκε η νομιμότητα διαγωνιστικής 

διαδικασίας ανάθεσης έργου εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
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της Ο.Λ.Π. Α.Ε. είναι καταχρηστική, αντιβαίνει τους όρους της ΣΠ, ενώ αυξάνει περαιτέρω το 
λειτουργικό κόστος των πλοίων, αφού η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν διαχειρίζεται τους συγκεκριμένους χώρους 
και δεν προσφέρει κάποια ανταποδοτική υπηρεσία σε αυτούς. Εν κατακλείδι, εζήτησε, από τη 
διαχειρίστρια του λιμένος εταιρεία, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη διευθέτηση του 
θέματος δια της απαλλαγής των συγκεκριμένων χρεώσεων. 

Την 14η Ιουλίου 2020, η Ε.Ε.Ν.Μ.Α., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 464/14.07.2020 έγγραφό της προς Ρ.Α.Λ., 
διαβίβασε το υπ’ αριθ. πρωτ. 438/03.07.2020 έγγραφό της, για την ενημέρωση και την κατά κρίση 
ενέργειες της Αρχής, αναφέροντας δε ότι: «[…] ο ΟΛΠ ΑΕ, παρότι παραχωρεί/εκμισθώνει χώρους 
σε ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ή άλλες εταιρείες και, ενώ αυτές βεβαιώνουν, ανάλογα με 
το μήκος του πλοίου και τον χρόνο παραμονής του στις εγκαταστάσεις τους, συγκεκριμένο ποσό, το 
οποίο καταβάλει ο πλοιοκτήτης ή διαχειριστής του πλοίου, έρχεται στη συνέχεια ο ΟΛΠ ΑΕ. χωρίς 
να έχει προσφέρει κάποια ανταποδοτική υπηρεσία, και βεβαιώνει επιπρόσθετα και άλλο, 
συμπληρωματικό ποσό στο πλοίο.». 

Την 20η Αυγούστου 2020, η Ε.Ε.Ν.Μ.Α., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 530/20.08.2020 έγγραφό της προς 
Ο.Λ.Π. Α.Ε., επανήλθε επί του αντικειμένου του θέματος και επιπροσθέτως ανέφερε, σε συνέχεια 
του υπ’ αριθ. πρωτ. 438/03.07.2020 ομοίου της, ότι «[…], μολονότι παρήλθαν δύο (2) μήνες, δεν 
λάβαμε καμία απάντησή σας. Το γεγονός αυτό, ασφαλώς σημαίνει ότι αδιαφορείτε πλήρως και 
ευθέως παραβιάζετε ιδιαίτερα τις διατάξεις των άρθρων 49 και 52 του Προοιμίου του Κανονισμού 
ΕΕ 2017/352 […]. Και τούτο ενόψει του γεγονότος ότι τα πλοία Μελών της Ένωσής μας, 
πραγματοποιούν συχνούς και τακτικούς κατάπλους στον λιμένα του Πειραιά και αναμφίβολα είναι 
από τους βασικούς χρήστες, μεταξύ άλλων εμπλεκομένων, που είναι απαραίτητο να ζητείται 
τακτικά η γνώμη τους σε κομβικά ζητήματα, που σχετίζονται με την ορθή ανάπτυξη του λιμένα, την 
πολιτική των χρεώσεων, την απόδοσή του, αλλά και τον ικανότητα να προσελκύει και δημιουργεί 
οικονομικές δραστηριότητες.». Εν κατακλείδι, κατόπιν δε τούτων, εξέφρασε την διαμαρτυρία της, 
επιφυλάχθηκε των νομίμων δικαιωμάτων της αναφορικά με τις οικείες του θέματος χρεώσεις και 
κάλεσε τη αποδέκτρια του εγγράφου εταιρεία να εφαρμόσει τις διατάξεις του προαναφερθέντος 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού, δηλώνοντάς της δε ότι, προτίθεται να λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την 
προάσπιση και διασφάλιση των νομίμων δικαιωμάτων της. 

Την 10η Σεπτεμβρίου 2020, η Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 18095/10.09.2020 έγγραφό της 
προς Ε.Ε.Ν.Μ.Α., ανέφερε, σε απάντηση των υπ’ αριθ. πρωτ. 438/03.07.2020 και 530/20.08.2020 
εγγράφων της δεύτερης, ότι επί τη βάσει της ΣΠ παραχωρήθηκε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. η χερσαία και 
θαλάσσια λιμενική ζώνη, καθώς, επίσης, και το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, 
διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και εκμετάλλευσης των Στοιχείων Παραχώρησης ως και οι 
συναφείς προς τούτο ευθύνες και ανάληψη κινδύνου. Το αποκλειστικό αυτό Δικαίωμα, μεταξύ 
άλλων, περιλαμβάνει και το δικαίωμα που έχει η Ο.Λ.Π. Α.Ε. για την είσπραξη και των εσόδων από 
λιμενικά τέλη, τα οποία επιβάλλονται από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. δυνάμει του «Κανονισμοί και Τιμολόγια 
στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη». Περαιτέρω, σε σχέση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, 
σημείωσε ότι είναι υποχρεωτική η διασφάλιση είσπραξης τελών λιμενικών υποδομών, δυνάμει του 
άρθρου 13 του Κανονισμού, και συνεπώς, η Ο.Λ.Π. Α.Ε., έχει όχι μόνο το αποκλειστικό δικαίωμα 
αλλά και την υποχρέωση επιβολής τους. Εν συνεχεία, ως προς τις εγκατεστημένες 
ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις που φέρονται να βεβαιώνουν τις οικείες του θέματος 
χρεώσεις, ανέφερε ότι το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα επιβολής και χρέωσης λιμενικών τελών 
παραβολής, δεν έχει παραχωρηθεί μέσω των συμβάσεων παραχώρησης χρήσης χώρου στις 
εγκατεστημένες ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις και, κατά συνέπεια τούτου, τυχόν 
περίπτωση επιβολής λιμενικών τελών από τις εν λόγω ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις δεν 
είναι σύννομη. Εν κατακλείδι, σε ότι αφορά τα αναφερόμενα για την ανάγκη αναζήτησης της 
γνώμης των χρηστών του λιμένα, ανέφερε ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. «[…] κατά καιρούς πραγματοποιεί 
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διαβουλεύσεις όταν τα λιμενικά τέλη και οι λιμενικές χρεώσεις αναπροσαρμόζονται. Ταυτόχρονα 
έχει θέσει σε λειτουργία το Συμβούλιο Χρηστών λιμένα στο οποίο και συμμετείχατε ως Φορέας στη 
1η Συνεδρίαση της 8η Αυγούστου 2019. Παρόλα αυτά, το υπό συζήτηση θέμα και οι σχετικές 
χρεώσεις επιβάλλονται ήδη προ του 2010 και δεν είχαν αποτελέσει θέμα πρόσφατης 
διαβούλευσης. […].». 

Την 24η Σεπτεμβρίου 2020, εξεδόθη το από ιδίας ημερομηνίας Δελτίο Τύπου χρηστών και 
εμπλεκομένων φορέων, ως αποτέλεσμα της συζήτησης επί βασικών θεμάτων του λιμένα Πειραιά 
που έλαβε χώρα κατά τη συνάντηση των φορέων στην οποία συμμετείχαν: α) ο Σύνδεσμος 
Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (εφεξής: Σ.Ε.Ε.Ν.), η Ε.Ε.Ν.Μ.Α., ο Σ.Ε.ΝΑ.ΒΙ., ο Σύνδεσμος 
Ιδιοκτητών Ναυπηγείων Περάματος, η Ένωση Βιοτεχνών – Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά και 
η Πανελλήνια Ένωση Εργοληπτών Υποβρυχίων Έργων και Εργασιών. 

Ως προς το περιεχόμενος του ως άνω δελτίου, σημειωτέα τυγχάνουν τα ακόλουθα σχετικά με το 
θέμα αναφερόμενα, «[…], έγινε αναφορά και στις πρόσθετες χρεώσεις που επιβάλλει ο ΟΛΠ ΑΕ, 
[…] στα πλοία που πρυμνοδετούν/πλαγιοδετούν σε χώρους των Ιδιωτικών Ναυπηγείων Περάματος, 
με τα οποία ο ΟΛΠ Α.Ε. έχει υπογράψει σύμβαση, στην οποία αναφέρεται ότι τα Ιδιωτικά 
Ναυπηγεία έχουν την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση των παραχωρούμενων χώρων, του 
μετώπου θαλάσσης και του έμπροσθεν αυτού θαλάσσιου χώρου. Τέλος, έγινε αναφορά στην μη 
κανονική σύγκλιση του Συμβουλίου Χρηστών του Λιμένα Πειραιά από τον ΟΛΠ ΑΕ, που παρότι 
προβλέπεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104 του Ν.4504/17, να συγκαλείται 
τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο, δεν έχει αυτό συγκληθεί, με αποτέλεσμα οι Χρήστες του Λιμένα 
να μην ενημερώνονται και να μην καλούνται να διατυπώσουν τις θέσεις/απόψεις τους σε κομβικά 
ζητήματα, που σχετίζονται με την ορθή ανάπτυξη, την πολιτική των χρώσεων, την προσέλκυση 
πλοίων κλπ., παρά τις διατάξεις του εδαφίου (52) του Προοιμίου του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) 2017/352.». 

Την 14η Οκτωβρίου 2020, η Ε.Ε.Ν.Μ.Α., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 631/14.10.2020 έγγραφό της προς 
Ο.Λ.Π. Α.Ε., ανέφερε, σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 18095/10.09.2020 εγγράφου της δεύτερης, 
ότι η Ένωση, με τα ανωτέρω έγγραφά της, δεν αμφισβήτησε τα συμβατικώς παραχωρούμενα 
δικαιώματα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. αναφορικά, τόσο, με τη χερσαία και θαλάσσια λιμενική ζώνη, όσο, και 
με την είσπραξη λιμενικών τελών, αλλά ανέδειξε το πρόβλημα της «διπλής χρέωσης» στα πλοία. 
Συγκεκριμένα δε, ότι, η κάλυψη του κόστους χρήσης του θαλάσσιου χώρου γίνεται από τα ίδια τα 
ναυπηγεία, αφού παραχωρείται, εκτός εγκαταστάσεων ξηράς και θάλασσας, η αποκλειστική χρήση 
για το «έμπροσθεν αυτών θαλάσσιο μέτωπο», προς τούτο δε καταβάλουν αυξημένο μίσθωμα. 
Επίσης, ότι, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. είναι η μοναδική περίπτωση στην Χώρα που επιβάλει τα σχετικά με το 
θέμα τέλη σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που καταπλέουν προς επισκευή στα οικεία του 
θέματος ιδιωτικά ναυπηγεία, αφού καμία αντίστοιχη χρέωση δεν επιβάλλεται στην: «Περιοχή 
Ελευσίνας (Ναυπηγεία Ελευσίνας, Ήφαιστος και Ναυπηγείο πλησίον μαρίνας), δικαιοδοσίας 
Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας. Στην Σύρο, τόσο στους θαλάσσιους χώρους έμπροσθεν του 
ιδιωτικού Ναυπηγείου Σύρου, όσο και έμπροσθεν του παρακείμενου καρνάγιου δικαιοδοσίας 
Λιμενικού Ταμείου Σύρου. Στην Κέρκυρα, σε όλα στην δικαιοδοσία του Οργανισμού Λιμένα 
Κερκύρας, ευρισκόμενα καρνάγια (ναυπηγεία). Στην Πρέβεζα, στην δικαιοδοσία του οικείου 
Λιμενικού Ταμείου, καρνάγια (μικρά ναυπηγεία). Στην Θεσ/νίκη και τον Βόλο, καθώς και στον 
Γαλατά Πόρου, που επίσης υπάρχουν μικρές ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες αντίστοιχα 
εκμισθωμένες σε ιδιώτες, στις περιοχές δικαιοδοσίας τους.». Εν κατακλείδι, επανερχόμενη δε ως 
προς το αντίστοιχο περιεχόμενο των ανωτέρω επιστολών της, εξέφρασε ότι «[…]: 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΕΘΑ, εντονότατα για την παντελώς αντιδεοντολογική, καινοφανή, καταχρηστική και 
αυθαίρετη συμπεριφορά σας. ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΕΘΑ όλων των νομίμων δικαιωμάτων μας, εξαιτίας 
της επιβολής του αυθαιρέτου και πρόσθετου αυτού τέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
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7 και 8, του προαναφερθέντος Κανονισμού, όταν μάλιστα στην πργ. 1 του άρθρου 7 αυτού, σαφώς 
προβλέπεται ότι, οι σχετικές χρεώσεις του άρθρου 8 στα πλοία είναι για χρήση του θαλάσσιου 
χώρου, που όπως προαναφέραμε και για την χρήση αυτή ο ιδιώτης πληρώνει αυξημένο μηνιαίο 
μίσθωμα, που έμμεσα ή άμεσα εισπράττει από τον πλοιοκτήτη, από την παραμονή του πλοίου, και 
παράλληλα, ο ΟΛΠ ΑΕ βεβαιώνει και απαιτεί πάλι για χρήση της θάλασσας από τον πλοιοκτήτη 
ανάλογο τέλος. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ άμεσα να προβείτε στην κατάργηση των τελών αυτών, όσον αφορά 
στα Ναυπηγεία Περάματος, εφαρμόζοντας πιστά και τις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 2017 /352 
αντίστοιχα. ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ τέλος και για μία ακόμα φορά ότι προτιθέμεθα να λάβουμε άμεσα 
όλα τα ενδεικνυόμενα από το Νόμο μέτρα, για την προάσπιση και διασφάλιση των νομίμων 
δικαιωμάτων μας, από οπουδήποτε και αν πηγάζουν.». 

Την 12η Μαρτίου 2021, η Ε.Ε.Ν.Μ.Α., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 78/12.03.2021 έγγραφό της προς Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., ανέφερε, πλέον των ήδη αναφερομένων με τα ανωτέρω έγγραφά της, ότι «[…] με αφορμή την 
τοποθέτηση του Αναπληρωτού Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΛΠ ΑΕ, […] κατά την πρόσφατη 
Συνεδρίαση του Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Πειραιά (25-2-21), στο θέμα ότι, το σχετικό τέλος 
προϋπήρχε και ο ΟΛΠ απλά συνεχίζει την είσπραξή του, επανερχόμενοι σημειώνουμε τα ακόλουθα: 
Ο όποιος ισχυρισμός για την συνέχιση επιβολής και είσπραξης του σχετικού τέλους […], είναι 
αναμφίβολα εξωπραγματικός και νομικά αστήρικτος […]. Παρά τα ανωτέρω δεδομένα, επιθυμούμε 
για μια ακόμη φορά επανερχόμενοι, να σας επισημάνουμε τα παρακάτω […]. Είστε το μοναδικό 
λιμάνι στην Χώρα, που επιβάλει το τέλος αυτό στα πλοία. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο τότε 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΠ, […], όταν συζητήθηκε το θέμα στην 22η Συνεδρίαση 
του ΔΣ ΟΛΠ (Απόφαση 225/25-11-15). Στην ίδια Συνεδρίαση επισημάνθηκε επίσης, ότι πρέπει να 
καταργηθεί το τέλος αυτό και συγκεκριμένα τα άρθρα 7 και 8 του Κανονισμού Τιμολογίων της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης ΟΛΠ, “γεγονός που δικαιολογείται από την κάλυψη του κόστους 
χρήσης του θαλάσσιου χώρου από τα ίδια τα Ναυπηγεία, τα οποία καταβάλλουν ειδική χρέωση για 
την χρήση του έμπροσθεν αυτών θαλάσσιου μετώπου, κατά τον σχετικό όρο των συμβάσεων με 
ΟΛΠ ΑΕ, γεγονός που δεν δικαιολογεί την διπλή χρέωση, αλλά και την διαφοροποίηση της χρέωσης 
για την ίδια υπηρεσία”. Ανεξάρτητα των ανωτέρω, πράγματι στην Σύμβαση παραχώρησης […], 
σαφώς προβλέπεται ο ΟΛΠ ΑΕ, να εισπράττει όλα τα έσοδα (συμπεριλαμβανομένων των Λιμενικών 
Τελών), που απορρέουν από την εκμετάλλευση του δικαιώματος. Το δικαίωμα, όμως αυτό, ο ΟΛΠ 
ΑΕ, το παραχωρεί, όταν συνάπτει αντίστοιχες συμβάσεις με τους κατά περίπτωση ιδιώτες των 
ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων ή άλλων εταιρειών, για την χρήση χερσαίων χώρων 
(επιφάνεια αιγιαλού και μετώπου θαλάσσης) μέχρι το 2052, και εισπράττει το συμφωνημένο κατά 
περίπτωση μισθίο. Άρα, ενώ διατηρείται η κυριότητα από τον ΟΛΠ, παραχωρείται έναντι μισθίου 
η χρήση των συναφών χώρων. Επομένως, δεν πρέπει και δεν έχει το νομικό έρεισμα/δικαίωμα 
στους χώρους αυτούς που παραχωρεί και λαμβάνει μισθίο να επιβάλει ο ΟΛΠ το όποιο τέλος 
(πλαγιοδέτησης, πρυμνοδέτησης ή παραμονής), αφού το πλοίο καλείται να καταβάλει επίσης 
αντίστοιχο ποσό, κατά την διάρκεια παραμονής ή εργασιών στους ιδιώτες. Το πρόσθετο αυτό τέλος, 
[…], επιβαρύνει πρόσθετα τους πλοιοκτήτες διαχειριστές των πλοίων, και αντί να προσελκύει τα 
πλοία για την εκτέλεση στην Χώρα μας ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών, τα αποτρέπει, με όλες 
τις δυσμενείς συνέπειες για τις ναυπηγοεπισκευαστικές μονάδες και το προσωπικό τους, αλλά και 
την Τοπική και Εθνική οικονομία γενικότερα. […].». 

Την 13η Απριλίου 2021 η Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 7831/13.04.2021 έγγραφό της προς 
Ε.Ε.Ν.Μ.Α., ανέφερε, σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 78/12.03.2021 εγγράφου της δεύτερης, ότι 
το επιβαλλόμενο από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. τέλος παραβολής δεν είναι συμπληρωματικό της χρέωσης 
των ναυπηγοεπισκευαστικών υπηρεσιών. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. με τις εν λόγω συμβάσεις παραχωρεί το 
δικαίωμα χρήσης χωρίς παραχώρηση του δικαιώματος επιβολής λιμενικού τέλους. Περαιτέρω, ως 
προς τα αναφερθέντα κατά την 22η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Απόφαση 225/25-11-15), 
ανέφερε ότι «[…] παρά την διαφορετική μετοχική σύνθεση της Εταιρείας (μετοχική πλειοψηφία 
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Δημοσίου) και πλαίσιο λειτουργίας, κατά την εν λόγω συνεδρίαση αποφασίστηκε να μην 
καταργηθούν οι χρεώσεις υπό εξέταση.». Τέλος, πλέον των ήδη αναφερθέντων, επισήμανε ότι η 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμβάλει στην ενίσχυση της δραστηριότητας καθώς επιβάλει τέλη που ανέρχονται στο 
50% των ισχυόντων στις λοιπές περιοχές της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος. 

Την 6η Ιουλίου 2021, η Ο.Λ.Π. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 13781/06.07.2021 έγγραφό της, ανέφερε, 
σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 955/18.05.2021 επιστολής, σχετικά με το υπό κρίση θέμα ότι 
«[…] δεν υπάρχει διπλή χρέωση και συμπληρωματικό ποσό εκ μέρους του ΟΛΠ, […], πρόκειται για 
δύο εντελώς διαφορετικές χρεώσεις – ποσά, βασιζόμενες σε δύο ξεχωριστές και αυτόνομες 
έννομες σχέσεις αντίστοιχα, ήτοι i. η πρώτη αποτελεί τέλος υποδομής που επιβάλλεται από τον 
Οργανισμό μας στο εκάστοτε πλοίο που εξυπηρετείται σε χώρους εγκαταστάσεων επιχειρήσεων 
που έχουν παραχωρηθεί από τον ΟΛΠ (έννομη σχέση μεταξύ ΟΛΠ – εκάστοτε πλοίου), […], ενώ ii. 
η δεύτερη αποτελεί το αντάλλαγμα που καταβάλλεται από την εκάστοτε εταιρεία 
(ναυπηγοεπισκευαστική ή άλλη) στον ΟΛΠ για την παραχώρηση χρήσης των σχετικών χερσαίων 
χώρων (επιφάνειας αιγιαλού και μετώπου θαλάσσης) της λιμενικής ζώνης του ΟΛΠ από τον 
Οργανισμό μας προς αυτή (την εκάστοτε εταιρεία) αντίστοιχα (έννομη σχέση μεταξύ ΟΛΠ – 
εκάστοτε επιχείρησης).». 

Εν συνεχεία, αναφορικά με την ανωτέρω πρώτη περίπτωση, ανέφερε ότι «Η εν λόγω χρέωση (τέλος 
προσόρμισης και παραβολής) πλοίων που εξυπηρετούνται σε χώρους ναυπηγικών εγκαταστάσεων 
παραχωρημένων από τον ΟΛΠ αποτελεί τέλος υποδομής (Τέλος Λιμενικής Υποδομής), […]. […] για 
τη χρήση (της εν λόγω περιοχής) της θαλάσσιας λιμενικής ζώνης (Στοιχείο Παραχώρησης) του ΟΛΠ, 
εντός της οποίας ο Οργανισμός λαμβάνει, με δικά του έξοδα και κίνδυνο, μέτρα συντήρησης 
προκειμένου να διατηρηθούν / συντηρηθούν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Παραχώρησης, ελάχιστα βάθη τόσο εν γένει όσο και ιδίως μπροστά από τις αποβάθρες / 
κρηπιδώματα, στις οποίες εξυπηρετούνται τα εν λόγω (εκάστοτε) πλοία.». 

Ακολούθως, η εταιρεία, παραθέτοντας πλαίσιο διατάξεων της ΣΠ, του κυρωτικού αυτής νόμου και 
του οικείου Κανονισμού Τιμολογιακής Πολιτικής, δυνάμει του οποίου, θεμελίωσε του δικαιώματός 
της στο να ορίζει, επιβάλει και εισπράττει το εν λόγω «τέλος», σύμφωνα με τη δική της εμπορική 
στρατηγική και το δικό της επενδυτικό πρόγραμμα, όπως καθένα από αυτά οροθετούνται εντός 
του προαναφερθέντος πλαισίου. Ειδικότερα δε ανέφερε ότι «Το δικαίωμα είσπραξης, εκ μέρους 
του ΟΛΠ, όλων των εσόδων που απορρέουν από την εκμετάλλευση του δικαιώματος και, κατ' 
επέκταση, το δικαίωμα του Οργανισμού να ορίζει, να επιβάλλει και να εισπράττει (για ίδιο 
λογαριασμό) Λιμενικά Τέλη πηγάζει, […], τόσο από τη διάταξη της παραγράφου 4.2(θ) της 
Σύμβασης Παραχώρησης, όσο και από το άρθρο 10 αυτής, καθώς και από το άρθρο 7 του 
κυρωτικού της ν. 4404/2016. Το εν λόγω δικαίωμα δεν παραχωρείται από τον ΟΛΠ στις αντίστοιχες 
επιχειρήσεις (ναυπηγοεπισκευαστικές ή άλλες) μέσω των σχετικών συμβάσεων παραχώρησης 
χρήσης χερσαίου χώρου που συνάπτει με αυτές (τις επιχειρήσεις), καθώς με τις εν λόγω συμβάσεις 
παραχωρείται απλώς, έναντι ανταλλάγματος, ο σχετικός (αποκλειστικά χερσαίος) χώρος 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον εκάστοτε αντισυμβαλλόμενο του Οργανισμού στο πλαίσιο 
της άσκησης των δραστηριοτήτων του και ουχί το δικαίωμα επιβολής και είσπραξης λιμενικών 
τελών.». Καθώς επίσης ότι «[…], δυνάμει της παραγράφου 10.3 της Σύμβασης Παραχώρησης. ο 
ΟΛΠ, εφόσον τηρεί […] τις σχετικές διατάξεις […] της Σύμβασης Παραχώρησης […] μπορεί να ορίζει 
κατά την κρίση του τα Τέλη Λιμενικών Υποδομών σύμφωνα με τη δική του εμπορική στρατηγική και 
το δικό του επενδυτικό πρόγραμμα […].». 

Περαιτέρω, σε αντίκρουση των ισχυρισμών της καταγγέλλουσας, ανέφερε ότι «[…] η υπό εξέταση 
χρέωση / τέλος δεν είναι καταχρηστική και δεν αντιβαίνει σε καμία περίπτωση τους όρους της 
Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς ενέχει, μεταξύ άλλων, τις έννοιες της ανταποδοτικότητας και της 
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αναλογικότητας, είναι αιτιολογημένη και συνάδει απόλυτα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (και 
αρχές) της Σύμβασης Παραχώρησης […], του κυρωτικού νόμου αυτής […], του «Κανονισμού και 
Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π.» […], καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες 
σχετικές διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής έννομης τάξης.». Ειδικότερα δε, ως προς την 
ανταποδοτικότητα και αναλογικότητα της εν λόγω χρέωσης, ανέφερε ότι «[…] υπάρχει 
ανταποδοτικότητα, καθώς ο εκάστοτε χρήστης – πλοίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω θαλάσσιο χώρο 
(θαλάσσια λιμενική ζώνη) του ΟΛΠ, τον οποίο ο Οργανισμός συντηρεί με δικό του κίνδυνο και 
έξοδα, υπό την έννοια της διατήρησης των απαιτούμενων, δυνάμει της Σύμβασης Παραχώρησης, 
(ελαχίστων) βαθών, παρέχοντάς του (στο χρήστη – πλοίο), με αυτόν τον τρόπο, τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιεί την απαραίτητη για την εξυπηρέτησή του υποδομή, καθώς και να εισέρχεται και να 
εξέρχεται από το λιμένα εν γένει. Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο του εν λόγω τέλους ενυπάρχει εξίσου 
και η έννοια της αναλογικότητας, καθώς το ύψος αυτού υπολογίζεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης, όπως αυτά έχουν αναλυθεί ανωτέρω. Εξάλλου, αξίζει 
σε αυτό το σημείο να σημειωθεί ότι το τέλος παραβολής στους χώρους ιδιωτικών ναυπηγείων 
ανέρχεται (μόλις) στο 50% των ισχυόντων στις λοιπές περιοχές της ΝΕΖ Περάματος αντίστοιχα (ά.8, 
παρ. 2 Κανονισμός και Τιμολόγια στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Ο.Λ.Π.), γεγονός που ενισχύει 
τους σχετικούς ισχυρισμούς μας και αποδεικνύει, μεταξύ άλλων, έτι περαιτέρω την αναλογικότητα 
του συγκεκριμένου τέλους. Επιπλέον, στο πλαίσιο της αναλογικότητας των χρεώσεων για τους 
χερσαίους χώρους που έχουν δημιουργηθεί από τις προσχώσεις των έργων επέκτασης των 
ναυπηγείων δεν καταβάλλεται αντάλλαγμα χρήσης (επιφάνειας αιγιαλού και μετώπου θαλάσσης) 
για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την ημερομηνία της περάτωσης του λιμενικού έργου, ενώ 
για το πέραν των δέκα (10) ετών χρονικό διάστημα καταβάλλεται από το ναυπηγείο αντάλλαγμα 
μειωμένο κατά 50% επί πενταετία […]». 

Ενόψει των ανωτέρω προκύπτει το ακόλουθο ζήτημα: 

Εάν τα τέλη (χρεώσεις / τέλη λιμενικών υποδομών) προσόρμισης και παραβολής, που 
καταβάλλονται στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. από πλοία στα οποία παρέχονται υπηρεσίες στο λιμένα του 
Πειραιά από τρίτους υποπαραχωρησιούχους / υπεργολάβους, νομίμως οφείλονται στη 
διαχειρίστρια του λιμένος εταιρεία και γενικά πότε της οφείλονται (α) Τέλη Λιμενικών Υπηρεσιών 
και β) Τέλη Λιμενικών Υποδομών. 
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Δ. Υπαγωγή – Ερμηνεία 

Ι. Οι έννομες σχέσεις μεταξύ των μερών. 

Οι σχέσεις μεταξύ Δημοσίου (ΕΔ) και Οργανισμού (ΟΛΠ) 

α) Οι σχέσεις αυτές διέπονται από την μεταξύ τους Σύμβαση Παραχώρησης (ΣΠ), η οποία κυρώθηκε 
με το Ν.4404/2016, καθώς και από τις λοιπές διατάξεις του νόμου αυτού. Η συμβατική αυτή σχέση 
έχει κυρίως χαρακτήρα σύμβασης παραχώρησης υπηρεσιών και συγκεκριμένα παραχώρησης 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένος, σε συνδυασμό με (παρεπόμενη της πρώτης) σύμβαση 
πώλησης μετοχών. Αντικείμενο της ΣΠ είναι η παραχώρηση από το Δημόσιο στον Οργανισμό του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης του λιμένος Πειραιώς. Ο Οργανισμός έχει, μέσα στα όρια που 
διαγράφει η ΣΠ, ορισμένη οικονομική ελευθερία, ως προς τον προσδιορισμό των όρων της 
εκμετάλλευσης, αναλαμβάνοντας όλους τους συναφείς επιχειρηματικούς κινδύνους, ενώ είναι 
υπόχρεος, ως παραχωρησιούχος, στην καταβολή ανταλλάγματος. 

Στη ΣΠ, ναι μεν δεν εφαρμόζεται των πλέγμα των διατάξεων που ρυθμίζει τις δημόσιες συμβάσεις, 
πλην όμως είναι υποχρεωτική η τήρηση των θεμελιωδών κανόνων της Συνθήκης για τη Λειτουργία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) και των υπερνομοθετικών αρχών που την διέπουν3. 

β) Οι οικονομικές σχέσεις μεταξύ των Μερών (Ε.Δ. και Ο.Λ.Π. Α.Ε.) διέπονται, κατά πρώτον, από τη 
ΣΠ και, συμπληρωματικά, από τις διατάξεις για τη μίσθωση προσοδοφόρου πράγματος, αναλογικά 
εφαρμοζόμενες (άρθρ. 574 και 638 ΑΚ). Τούτο προκύπτει εκ του ότι: (α) η κύρια υποχρέωση του 
Δημοσίου είναι η παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης του λιμένος Πειραιώς, (β) η κύρια 
υποχρέωση του Οργανισμού είναι η καταβολή του ορισθέντος χρηματικού ανταλλάγματος, (γ) ο 
Οργανισμός βαρύνεται με τις δαπάνες που συνάπτονται με τη χρήση και την εκμετάλλευση του 
λιμένος, (δ) ο Οργανισμός φέρει τον επιχειρηματικό κίνδυνο από την εκμετάλλευση του λιμένος 
και (ε) το Δημόσιο αποξενώνεται από την, εν γένει, διαχείριση του λιμένος4. 

Οι σχέσεις μεταξύ Οργανισμού και υποπαραχωρησιούχων/υπεργολάβων 

α) Ο Οργανισμός δικαιούται, υπό τους όρους της ΣΠ, να παραχωρεί την χρήση και εκμετάλλευση 
συγκεκριμένου χώρου, εντός του λιμένος, σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (είτε έχουν κοινά 
επιχειρηματικά συμφέροντα με τον Οργανισμό είτε όχι), για την παροχή εκ μέρους τους λιμενικών 
υπηρεσιών στους χρήστες. Η μεταξύ Οργανισμού και τρίτων αυτών προσώπων σύμβαση 
χαρακτηρίζεται ως σύμβαση υποπαραχώρησης / υπεργολαβίας. Ως υποπαραχωρησιούχοι / 
υπεργολάβοι, νοούνται οι αποκτώντες ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, δηλαδή όσοι με δικό 
τους επιχειρηματικό κίνδυνο και με σκοπό την απόκτηση κερδών για δικό τους λογαριασμό 
παρέχουν υπηρεσίες ή αναλαμβάνουν την εκτέλεση έργων στο λιμάνι του Πειραιά στο πλαίσιο των 
μεταξύ τους συμφωνιών, καθιστάμενοι έτσι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών. Πρόκειται για 
συμβάσεις περαιτέρω παραχώρησης σε τρίτους συγκεκριμένων δικαιωμάτων του Οργανισμού για 
εκμετάλλευση ορισμένων λειτουργιών του λιμένα, που πηγάζουν από την ΣΠ. 

Ο Οργανισμός ενεργεί, εν προκειμένω, είτε ως υπεκμισθωτής (άρθρ. 593 ΑΚ) είτε ως εργολάβος 
που έχει δικαίωμα υποκατάστασης (άρθρ. 694 ΑΚ). Οι υποπαραχωρησιούχοι / υπεργολάβοι 
καταβάλουν στον Οργανισμό το μεταξύ τους συμφωνηθέν αντάλλαγμα. 

 
3 Ολ.ΣτΕ 1076/2019, σκ. 9, 10 και 11: ΝΟΜΟΣ 
4 ΑΠ 1677/2017 και ΑΠ 1465/2018: ΝΟΜΟΣ 
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β) Διαφορετική είναι η περίπτωση των (καταχρηστικά αποκαλουμένων) «υποπαραχωρησιούχων / 
υπεργολάβων» που ενεργούν ως βοηθοί εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του Οργανισμού (άρθρ. 
334 ΑΚ) έναντι του χρήστη των λιμενικών υπηρεσιών. Αυτοί συνδέονται, σε σταθερή βάση, μόνο 
με τον Οργανισμό, με τον οποίο συμφωνούν το αντάλλαγμα, που τους καταβάλλει, για την βοήθεια 
τους προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, και όχι με τους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών, 
μη αναλαμβάνοντας έτσι τον επιχειρηματικό κίνδυνο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Τούτο 
δεν διαφοροποιείται ακόμη και εάν ο χρήστης, σε συμφωνία με τον Οργανισμό, καταβάλλει 
απευθείας στον «υποπαραχωρησιούχο / υπεργολάβο» την αμοιβή του, την οποία αφαιρεί από το 
εκ μέρους του καταβλητέο ποσό στον Οργανισμό, ο οποίος είναι, στην περίπτωση αυτή, ο πάροχος 
των λιμενικών υπηρεσιών. 

Οι σχέσεις μεταξύ χρήστη και παρόχου λιμενικών υπηρεσιών 

Πρόκειται για συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου, οι οποίες διαμορφώνονται, ανάλογα με το είδος της 
παρεχόμενης υπηρεσίας5. Έτσι, π.χ. η σύμβαση με αντικείμενο την παραχώρηση θέσης στον λιμένα 
για την πρόσδεση πλοίου, έναντι χρηματικού ανταλλάγματος, διέπεται από τις διατάξεις για την 
μίσθωση πράγματος6, ο εφοδιασμός με καύσιμο αποτελεί πώληση, ενώ, η διακίνηση φορτίων, η 
συλλογή αποβλήτων και η ρυμούλκηση συνιστούν συμβάσεις μισθώσεως έργου, όπως και η 
ναυπηγοεπισκευή. Επίσης, σύνηθες είναι και το φαινόμενο του συνδυασμού των συμβατικών 
αυτών τύπων, όπως ναυπηγοεπισκευή και παραχώρηση χώρου για την πρόσδεση του πλοίου, κατά 
την διάρκεια των επισκευών. 

ΙΙ. Το δικαίωμα του Οργανισμού για την είσπραξη τελών λιμενικών υπηρεσιών. 

1. – Ως τέλη λιμενικών υπηρεσιών νοούνται οι χρεώσεις προς τους χρήστες των λιμενικών 
υπηρεσιών (κυρίων ή παρεπομένων, όπως αναλύονται στο άρθρ. 11 ΣΠ), οι οποίες τους παρέχονται 
εντός της λιμενικής ζώνης (χερσαίας ή θαλάσσιας). Τα τέλη αυτά αποτελούν, κατά την Σ.Π. (άρθρ. 
10.1 ΣΠ), το αντίτιμο για τις προσφερόμενες από τον Οργανισμό υπηρεσίες7. Συνεπώς, μπορεί να 
επιβάλλονται από τον Οργανισμό, μόνον εφόσον αυτός είναι ο πάροχος των λιμενικών υπηρεσιών, 
είτε τις παρέχει με υπαλλήλους του, είτε μέσω τρίτων προστηθέντων /βοηθών εκπληρώσεως 
(ασχέτως του εάν καταχρηστικά αποκαλούνται «υποπαραχωρησιούχοι / υπεργολάβοι»). 

2. – Σε αντίθεση με τα παραπάνω, ο Οργανισμός δεν δικαιούται να εισπράττει τέλη λιμενικών 
υπηρεσιών, εφόσον δεν είναι αυτός ο πάροχος των λιμενικών υπηρεσιών, αλλά τρίτοι 
υποπαραχωρησιούχοι / υπεργολάβοι, οι οποίοι συμβάλλονται με τον χρήστη των λιμενικών 
υπηρεσιών για ίδιον λογαριασμό. Τούτο θα ήταν αντίθετο προς το ρητό γράμμα και πνεύμα της 
Σ.Π., αφού ρητά ορίζεται ότι τα τέλη αυτά έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. 

3. – Τα παραπάνω δεν μπορούν να ανατραπούν με την επίκληση οποιουδήποτε εσωτερικού 
κανονισμού του Οργανισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπερισχύσει της ΣΠ και του κυρωτικού αυτής 
Νόμου 4404/2016. 

Ειδικότερα, στον όρο 1.7 του άρθρου 1 της ΣΠ ορίζεται ότι κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 
«α) [...] β) με την επιφύλαξη του άρθρου 1.7 (γ), οποιεσδήποτε διατάξεις νόμων ή κανονισμών, που 
εφαρμόζονται ειδικά για τον ΟΛΠ και παρέχουν στον ΟΛΠ το δικαίωμα θέσπισης, έκδοσης, 
εφαρμογής, ή τροποποίησης κανόνων ή κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των 

 
5 ΑΠ 998/2015: ΝΟΜΟΣ 
6 ΑΠ 998/2015, ο.π., Μον.ΕφΠειρ. 303/2016: ΝΟΜΟΣ 
7 Βλ. και ανωτέρω ΑΠ 998/2015, Μον.ΕφΠειρ 303/2016: ΝΟΜΟΣ 
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διατάξεων του Αναγκαστικού / Νόμου 1559/1950, όπως εκάστοτε ισχύει, θα θεωρούνται ως 
ανακληθείσες, καταργηθείσες ή ακυρωθείσες, είτε η εν λόγω ακύρωση επιβεβαιώνεται ρητά από 
τον Κυρωτικό Νόμο [δηλαδή τον Ν. 4404/2016] που προβλέπεται στο άρθρο 1.1(α) είτε όχι. (γ) έως 
ότου εκδοθούν αναθεωρημένοι κανονισμοί (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κανονισμών 
τιμολογιακής πολιτικής) σε σχέση με το Λιμένα Πειραιά σύμφωνα με την Σύμβαση Παραχώρησης, 
μόνο οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων, οι κανονισμοί λειτουργίας και οι κανονισμοί τιμολογιακής 
πολιτικής, που ισχύουν επί του παρόντος και παρατίθενται στο Μέρος II (Διατηρούμενοι 
Κανονισμοί) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.7. (οι Υφιστάμενοι Κανονισμοί) θα συνεχίσουν να ισχύουν και 
θα παραμείνουν σε πλήρη και απόλυτη ισχύ.». Επομένως, καθώς ήδη η Αναθεωρημένη Σ.Π. έχει 
τεθεί σε ισχύ και έχει ολοκληρωθεί η πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών της Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε 
ιδιώτη, η ανωτέρω εταιρία αποτελεί πλέον αποκλειστικά και μόνο Ν.Π.Ι.Δ., και δη ιδιωτική 
κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρία, και σε καμία περίπτωση δημόσιο όργανο ή δημόσια αρχή, με 
αποτέλεσμα η άσκηση απ’ αυτήν οποιασδήποτε διοικητικής αρμοδιότητας να μην είναι 
συνταγματικά ανεκτή. Για το ίδιο επίσης λόγο οι διατάξεις του Α.Ν.1599/1950, με τις οποίες είχε 
εξουσιοδοτηθεί ο Ο.Λ.Π. (τότε Ν.Π.Δ.Δ.) να εκδίδει κανονισμούς προς ρύθμιση διαφόρων θεμάτων 
αρμοδιότητάς του, θεωρούνται πλέον καταργηθείσες, όπως προβλέπεται στη ΣΠ, μετά την έναρξη 
ισχύος της, αλλά και στη διάταξη της παραγράφου 2α του άρθρου 20 του Κυρωτικού αυτής Νόμου 
(4404/2016), σύμφωνα με την οποία «από την έκδοση του πιο πάνω νόμου και με την επιφύλαξη 
διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή στερούνται ισχύος διατάξεις 
νόμων με ειδική εφαρμογή στην “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” και/ή στον Οργανισμό 
Λιμένος Πειραιώς, υπό τη μορφή της προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ), στο 
βαθμό που απονέμουν αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο του/της “Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς” να υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί 
κανονιστικές διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 
διατάξεων του άρθρου 4 και του άρθρου 21 παρ. 2 του Α.Ν. 1559/1950, όπως ισχύει.». Τούτο 
επαναλαμβάνεται και στο άρθρο 5 παρ.1 περ. (α) του Παραρτήματος I, 1.1. (α) της ΣΠ. Συνεπώς, 
πέραν των κανονισμών, που παρατίθενται στο Μέρος II του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.7. της ανωτέρω 
Σύμβασης, οι οποίοι, σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, θα συνεχίσουν να ισχύουν μέχρι την έκδοση 
αναθεωρημένων κανονισμών σε σχέση με το Λιμένα του Πειραιά, κάθε άλλος κανονισμός, που 
εκδόθηκε από τον ΟΛΠ κατά το παρελθόν, σε εκτέλεση της παρασχεθείσας προς αυτόν 
νομοθετικής εξουσιοδότησης από τον επίσης καταργηθέντα Α.Ν.1559/1950, παύει να ισχύει από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της εν λόγω Σύμβασης. Επομένως, από τη θέση σε ισχύ της 
Αναθεωρημένης ΣΠ θεωρείται, μεταξύ άλλων, ότι καταργήθηκε και ο εγκριθείς με την υπ’ αριθ. 
45057/11/72 κοινή Υπουργική Απόφαση Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του ΟΛΠ, εφόσον 
δεν περιλαμβάνεται στους ειδικά αναφερομένους στο Παράρτημα της ανωτέρω Σύμβασης 
κανονισμούς, οι οποίοι ορίζεται ότι διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έναρξη της ισχύος της8. 

4. – Τα τέλη των λιμενικών υπηρεσιών που εισπράττονται ως αντάλλαγμα από τους χρήστες 
διαφοροποιούνται από τα τέλη τα οποία ο Οργανισμός επιβάλλει στους υπεργολάβους / 
υποπαραχωρησιούχους (άρθρ. 10.1 ΣΠ). Για την πληρωμή των τελών αυτών ουδεμία ευθύνη 
υπέχουν οι χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών, ανεξαρτήτως του εάν οι υπεργολάβοι / 
υποπαραχωρησιούχοι (ενδεχομένως) επιρρίπτουν αυτά στους χρήστες, στο πλαίσιο των μεταξύ 
τους οικονομικών συμφωνιών. Πάντως, και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγος για 
επιβολή τελών εκ μέρους του Οργανισμού στους χρήστες για υπηρεσίες που δεν παρέχει ο ίδιος 
(είτε μέσω υπαλλήλων του είτε μέσω άλλων βοηθών εκπληρώσεως), αφού η αιτία της πληρωμής 
εκ μέρους του χρήστη είναι η σύμβαση του με τον υπερβολάβο / υποπαραχωρησιούχο και όχι η, 
δυνάμει εξουσιοδότησης, επιβολή τους σε βάρος του από τον Οργανισμό. 

 
8 ΜΕφΠειρ. 248/2020: ΝΟΜΟΣ 
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ΙΙΙ. Το δικαίωμα του Οργανισμού για την είσπραξη τελών λιμενικών υποδομών. 

Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 υπάρχουν δύο είδη «τελών» 
(χρεώσεων) που αφορούν τους λιμένες, τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και υποδομών. 

1. – Τα τέλη λιμενικών υποδομών, κατ’ άρθρον 13 του Κανονισμού, τα οποία ενδιαφέρουν, εν 
προκειμένω, είναι αυτά που καταβάλλονται από τους χρήστες των λιμενικών υπηρεσιών στον 
διαχειριστικό φορέα του λιμένος, εν προκειμένω στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

2. – Τα τελευταία, αυτά, τέλη, λιμενικών υποδομών, προϋποθέτουν μεν, για την επιβολή τους, την 
χρήση υποδομών / εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών, πλην όμως δεν αποτελούν 
αντάλλαγμα για αυτή καθ’ εαυτή την χρήση τους (δηλ. των υποδομών) προς παροχή συγκεκριμένης 
λιμενικής υπηρεσίας. Επομένως, δεν τίθεται ζήτημα, υπό στενή έννοια, σχέσης ανταποδοτικότητας 
των τελών αυτών προς την χρήση των αντίστοιχων υποδομών. Άλλωστε, κάτι τέτοιο δεν είναι 
συμβατό με τον καθορισμό των τελών ανάλογα με την εμπορική στρατηγική και το επενδυτικό 
πρόγραμμα του φορέα διαχείρισης του λιμένα, όπως ορίζει ο νόμος. 

Ο σκοπός της επιβολής τους συνίσταται στην παροχή οικονομικής δυνατότητας στον διαχειριστικό 
φορέα του λιμένα (εν προκειμένω την Ο.Λ.Π. Α.Ε.), ώστε να έχει πόρους που θα διαθέσει για τις 
λιμενικές υποδομές, συντηρώντας, επισκευάζοντας, βελτιώνοντας και αντικαθιστώντας, εφ’ όσον 
απαιτείται, τις υφιστάμενες, με σκοπό την παροχή πρόσβασης στους χρήστες σε διαρκείς και 
αποτελεσματικές λιμενικές υπηρεσίες (βλ. ιδιαίτερα άρθρ. 10.3 ΣΠ). Στα τέλη αυτά 
συμπεριλαμβάνονται, ως εκ της φύσεως τους, τα τέλη προσόρμισης και παραβολής, εν 
προκειμένω. 

3. – Τα τέλη λιμενικών υποδομών πρέπει να ανταποκρίνονται στις αρχές της αναλογικότητας, δηλ. 
να είναι αναγκαία η επιβολή τους και το ύψος τους να είναι εύλογο (όχι δηλ. αναντίστοιχα υψηλό) 
και πρόσφορο (δηλ. να αρκούν για να επιτελέσουν τον σκοπό τους) και εν τέλει να είναι ανάλογα 
με το γενικό κόστος του Οργανισμού για την συντήρηση κλπ των λιμενικών υποδομών, στο πλαίσιο 
της εμπορικής πολιτικής και επενδυτικής στρατηγικής του Οργανισμού. 

4. – Ενόψει του ότι ούτε ο Κανονισμός και ούτε η ΣΠ δεν περιλαμβάνει ειδική ρύθμιση, η είσπραξη 
των τελών αυτών μπορεί να γίνει είτε άμεσα από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα (ιδίως εάν 
αυτός παρέχει λιμενικές υπηρεσίες), είτε από τρίτο πάροχο λιμενικών υπηρεσιών για λογαριασμό 
του πρώτου. 

Αυτό το οποίο πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται χάριν των αρχών της διαφάνειας, από 
τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα που εισπράττει το τέλος (άρθρ. 13 παρ. 2 Κανονισμού), δηλαδή 
την Ο.Λ.Π. Α.Ε., είναι ότι στους σχετικούς λογαριασμούς το ποσό των τελών για τις λιμενικές 
υποδομές πρέπει να είναι σαφώς διακριτό από το αντάλλαγμα (τέλη) για την παροχή των λιμενικών 
υπηρεσιών. 

5. – Εν προκειμένω, από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. προσκομίστηκε ενδεικτικά σύμβαση παράτασης 
παραχώρησης παλαιού χώρου και παραχώρησης νέου χώρου, όπου προκύπτει ότι παραχωρείται 
σε ναυπηγείο έναντι ανταλλάγματος χερσαίοι χώροι επιφάνειας αιγιαλού και μετώπου θαλάσσης 
λιμενικής της ζώνης, ενώ παράλληλα δεν προκύπτει ότι εκχωρείται το αντίστοιχο δικαίωμα 
είσπραξης των λιμενικών τελών από την αντισυμβαλλόμενή της. Παράλληλα, προσκομίστηκαν 
τιμολόγια απ’ όπου προκύπτει ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. χρεώνει τον ελλιμενισμό πλοίων σε θέσεις 
ναυπηγοεπισκευής, με τις προβλεπόμενες διακρίσεις του αντίστοιχου Κανονισμού Τιμολογιακής 
Πολιτικής της. Επομένως, οι αρχικοί περί εναντίου ισχυρισμοί, ότι τα ελλιμενιζόμενα πλοία 
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υφίσταται διπλή χρέωση, δεν καταφάσκονται από το αποτέλεσμα της διερεύνησης των στοιχείων 
του φακέλου της εν λόγω υπόθεσης. 

ΙV. Η προστασία των χρηστών από υπερβολική τιμολόγηση. 

1. – Ο Οργανισμός, έχοντας το μονοπώλιο της παροχής πρόσβασης σε λιμενικές υπηρεσίες καθώς 
και των λιμενικών υποδομών στην περιοχή της λιμενικής ζώνης Πειραιά, αποτελεί αναμφίβολα 
δεσπόζουσα επιχείρηση σε σχέση με τους πελάτες του / χρήστες των λιμενικών υποδομών και 
υπηρεσιών. Τίθεται, επομένως, εκ των πραγμάτων, ζήτημα προστασίας των τελευταίων από το 
ενδεχόμενο της υπερβολικής τιμολόγησης. 

Προς διακρίβωση του αν συμβαίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει οι χρεώσεις να είναι διαφανείς, δηλαδή: 

Πρώτον: Να διακρίνονται οι χρεώσεις που αφορούν τις λιμενικές υπηρεσίες από εκείνες που 
αφορούν τις λιμενικές υποδομές. Η δομή των τιμολογίων και τα συνιστώντα αυτήν στοιχεία θα 
πρέπει να είναι τέτοια ώστε να παρέχουν την δυνατότητα στους χρήστες των λιμενικών υποδομών 
να γνωρίζουν το κόστος που τους προκαλεί η χρήση κάθε συγκεκριμένης υποδομής με σκοπό την 
παροχή αντίστοιχης υπηρεσίας, ούτως ώστε να είναι εφικτός, με ευχέρεια, ο υπολογισμός των 
επιμέρους χρεώσεων. 

Δεύτερον: Το τιμολόγιο του Οργανισμού πρέπει να περιλαμβάνει ξεχωριστά το ανταγωνιστικό 
σκέλος και το ρυθμιζόμενο σκέλος. Ως ρυθμιζόμενο σκέλος νοείται κάθε μία χρέωση σε βάρος του 
χρήστη των υποδομών, η οποία μετακυλίεται από τον Οργανισμό σε αυτόν, δηλαδή εισπράττεται 
μεν από τον Οργανισμό, αλλά αποδίδεται σε τρίτους, ενώ ως ανταγωνιστικό σκέλος θεωρείται κάθε 
μία χρέωση σε βάρος του χρήστη των υποδομών, η οποία εισπράττεται από τον Οργανισμό προς 
εξυπηρέτηση των δικών του σκοπών9. 

2. – Σε σχέση με το ζήτημα της παράβασης των κανόνων του ανταγωνισμού, λόγω υπερβολικής 
τιμολόγησης, το Δικαστήριο της ΕΕ10, έκρινε (α) ότι η χρέωση υπερβολικής τιμής, δυσανάλογης 
προς την οικονομική αξία της προσφερόμενης παροχής συνιστά κατάχρηση και (β) ότι ένα 
κατάλληλο μέσο σύγκρισης για τη διαπίστωση του υπερβολικού της τιμής θα ήταν το λεγόμενο cost 
plus, δηλαδή η σύγκριση της τιμής πώλησης με το κόστος παραγωγής, ώστε να προκύψει το ύψος 
του περιθωρίου κέρδους, χωρίς να αποκλείεται ότι μπορεί να αξιοποιηθούν και άλλες μέθοδοι. 
Εντούτοις, κατά το Δικαστήριο αυτό, η σε πρώτο στάδιο διαπίστωση ακόμη και ενός πολύ υψηλού 
περιθωρίου κέρδους δεν αρκεί για να θεμελιωθεί καταχρηστική εκμετάλλευση. Σε δεύτερο στάδιο, 
θα πρέπει, επιπλέον, να εξετασθεί αν επιβλήθηκε μη δίκαιη τιμή, είτε per se, είτε σε σύγκριση με 
τα ανταγωνιστικά προϊόντα. 

Άλλη μέθοδος για την εξεύρεση της δίκαιης τιμής ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας είναι η 
σύγκριση με αντίστοιχες τιμές για όμοια προϊόντα ή άλλες υπηρεσίες που παρέχονται υπό 
καθεστώς ανταγωνισμού, ιδίου επιπέδου. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο ΕΕ11 έκρινε ότι όταν μια 
επιχείρηση κατέχουσα δεσπόζουσα θέση επιβάλλει, για τις υπηρεσίες που παρέχει, τιμές αισθητά 
υψηλότερες από αυτές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη μέλη και όταν η σύγκριση των επιπέδων 
των τιμών έχει πραγματοποιηθεί επί ομοιομόρφου βάσεως, η διαφορά αυτή πρέπει να θεωρηθεί 
ως ένδειξη καταχρήσεως της δεσπόζουσας θέσης. Αυτή η ένδειξη είναι μαχητή, καθώς εναπόκειται 

 
9 Πρβλ. Ολ.ΣτΕ 3366/2015, σκέψη 13 και 14 
10 Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 14ης Φεβρουαρίου 1978, 27/76, United Brands κατά Επιτροπής, σκέψη 254 
11 Απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ της 13ης Ιουλίου 1989, Lucazeau και λοιποί κατά SACEM και λοιπών, 

συνεκδικασθείσες υποθέσεις 110/88, 241/88 και 242/88, σκέψη 24. 
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στην ενδιαφερομένη επιχείρηση να δικαιολογήσει τη διαφορά, επικαλούμενη αντικειμενικές 
διαφορές μεταξύ της καταστάσεως του οικείου κράτους μέλους και της καταστάσεως που 
επικρατεί στα άλλα κράτη μέλη. 

Η κατά το Δικαστήριο, σύγκριση τιμών επί ομοιομόρφου βάσεως δεν προϋποθέτει απαραίτητα 
σύγκριση με κράτη – μέλη ή αγορές με καθόλα όμοια χαρακτηριστικά και δομή ανταγωνισμού. 
Αρκεί να υφίσταται η δυνατότητα συνεκτίμησης και προσαρμογής των όποιων διαφορετικών 
χαρακτηριστικών στις σχετικές αγορές. 

Δεδομένου ότι η έννοια «οικονομική αξία» δεν έχει καθοριστεί στη νομολογία του Δικαστηρίου της 
ΕΕ, η σχετική ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις αποφάσεις Scandlines και Sundbusserne12 
έχει ιδιαίτερη σημασία. Σύμφωνα με αυτές, η οικονομική αξία καθορίζεται λαμβάνοντας υπόψη 
τις ειδικές περιστάσεις της υπόθεσης αλλά και μη κοστολογικά στοιχεία, όπως η ζήτηση. 

3. – Συμπερασματικά, η χρέωση από δεσπόζουσα επιχείρηση υπερβολικής τιμής, δυσανάλογης 
προς την οικονομική αξία της προσφερόμενης παροχής, συνιστά μεν κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης, υπάρχει ωστόσο εγγενής δυσκολία στη διαπίστωση πότε μια τιμή είναι υπερβολική. Το 
ζήτημα κρίνεται στο πλαίσιο συνδυασμού κριτηρίων: αφενός μεν εξετάζεται αν χρεώνεται τιμή 
υπερβολική σε σχέση με την οικονομική αξία της παροχής (λ.χ. κρίθηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή13 καταχρηστική η τιμή χρέωσης που υπερέβαινε κατά 25% την εκτιμώμενη οικονομική 
της αξία σε μία αγορά που το ποσοστό κέρδους είναι περιορισμένο) και αφετέρου, σε δεύτερο 
στάδιο, εξετάζεται εάν συντρέχει επιβολή μη δίκαιης τιμής είτε κατ’ απόλυτη έννοια είτε σε 
σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα / υπηρεσίες (λ.χ. με τις τιμές που χρεώνει η δεσπόζουσα 
επιχείρηση, ή ανταγωνιστές της, σε διαφορετικές, αλλά συγκρίσιμες, αγορές, ως σημεία αναφοράς, 
λαμβάνοντας υπόψη πρωτίστως τις συνθήκες της εκάστοτε περίπτωσης και δη το όφελος του 
χρήστη). 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, ως πρόσφορο μέτρο σύγκρισης από πλευράς ανταγωνισμού 
(«σημείο αναφοράς») για τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και τέλη υποδομών θα μπορούσαν να 
χρησιμεύσουν τα τιμολόγια, για τα αντίστοιχα τέλη, λιμένος που έχει παρόμοιες υποδομές, 
εναλλάξιμη τοποθεσία, στα πλαίσια του λιμενικού / μεταφορικού συστήματος της χώρας του και 
εν τέλει παρέχει στον χρήστη ίδιας επιχειρηματικής σημασίας και οικονομικής αξίας υπηρεσίες. 
(βλ. σχετ. 31/2021 Γνωμοδότηση Ρ.Α.Λ., σελ. 25 επ. «Μεθοδολογικές αρχές τιμολόγησης»). 

V. Συμπέρασμα. 

Από την διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε, 

α) επί του πρώτου ερωτήματος, ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δικαιούται να εισπράττει από τους χρήστες του 
λιμένα τέλη λιμενικών υπηρεσιών μόνον όταν τις παρέχει η ίδια (είτε μέσω υπαλλήλων της είτε 
μέσω τρίτων βοηθών εκπληρώσεως). 

Αντίθετα δε, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν δικαιούται να εισπράττει τέλη λιμενικών υπηρεσιών από τους 
χρήστες, όταν δεν τις παρέχει η ίδια (κατά τον ανωτέρω τρόπο), αλλά τις παρέχουν τρίτοι 

 
12 Αποφάσεις της Επιτροπής της 23ης Ιουλίου 2004, COMP/36568 Scandlines Sverige v.Port of Helsingborg και COMP 

Sundbusserne v.Port of Helsingborg 
13 Απόφαση της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2001, Deutsche Post AG-EE (2001) L 331/40 
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υπεργολάβοι / υποπαραχωρησιούχοι του Οργανισμού, οι οποίοι ενεργούν για δικό τους 
λογαριασμό ως ανεξάρτητοι επιχειρηματίες. 

Τα «τέλη» που επιβάλλει ο Οργανισμός στους τρίτους «παρόχους των λιμενικών υπηρεσιών» 
χάνουν τον χαρακτήρα αυτόν έναντι των χρηστών όταν επιρρίπτονται σε αυτούς συμβατικά από 
τους «παρόχους» στο πλαίσιο των μεταξύ τους συναλλαγών. 

β) επί του δευτέρου ερωτήματος, ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δικαιούται να εισπράττει πάντοτε τέλη λιμενικών 
υποδομών, είτε παρέχει η ίδια τις λιμενικές υπηρεσίες είτε τρίτοι. Η είσπραξη δε, τούτων, 
πραγματοποιείται είτε απευθείας από τους χρήστες, ιδίως εάν αυτή είναι ο πάροχος των λιμενικών 
υπηρεσιών, είτε εισπράττονται για λογαριασμό της και αποδίδονται σε αυτήν από τρίτους 
παρόχους των λιμενικών υπηρεσιών. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την μη αποδοχή της καταγγελίας, για τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, και συνακόλουθα, 
τούτου, τη θέση αυτής στο αρχείο της Αρχής, κατ’ άρθρο 5 του Κανονισμού διερεύνησης 
καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

Εξουσιοδοτείται ο Αντιπρόεδρος της Αρχής να προβεί στην αποστολή της παρούσας προς τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του Ελληνικού Δημοσίου και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Αθανάσιος Γ.Τορουνίδης 
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