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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗΑΡΧΗΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Ρειραιά σ  

Τθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 7/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 1 η  

 
ΘΕΜΑ 7ο: Εξζταςη εγγράφων ερωτημάτων τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου, με θζμα: «Παροχή 

φορτοεκφορτωτικών υπηρεςιών (λιμενεργαςία) από τουσ φορείσ Διοίκηςησ και 
εκμετάλλευςησ Λιμένων». 

 

Τθν 5θ Νοεμβρίου 2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 41θ Συνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ .Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Ρειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Ρροζδρου τθσ Ραναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΡΑΟΝΤΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Ραναγιϊτθσ – Ιάςων Ρρόεδροσ 

2. Τορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Ραναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Γρίνοσ Σπυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

  

 

ΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΘ: 

 
Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.Σ. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα 
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Στθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Ρρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ερωτιματα, 
τα οποίαζχουν υποβλθκεί από τον τότε Ρρόεδρο και Διευκφνοντα Σφμβουλο τθσ Οργανιςμόσ 
Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε., με τθν υπϋ αρικμ. .Α.Λ. 693/11.07.2018, υπ’ αρ. πρωτ. Ο.Λ.Β. Α.Ε. 3361/11-
07-2018 επιςτολι του. Με τθν ανωτζρω επιςτολι ηθτείται θ διατφπωςθ και παροχι 
γνωμοδοτιςεωσ, άλλωσ θ παρζμβαςθ τθσ Αρχισ επί ηθτθμάτων, αφορόντων τθν παροχι 
φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν εντόσ λιμζνα, υπό το πρίςμα του ςιμερον ιςχφοντοσ κεςμικοφ 
και νομικοφ πλαιςίου. 

Ακολοφκωσ, δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι, κ. Δθμιτριο Μπίτα, ο οποίοσ αναπτφςςει 
ςυνοπτικά τθν από 25θσ Οκτωβρίου 2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα 
τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.  

Θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Α. Ιςτορικό 

Στισ 11/07/2018 παραλιφκθκε (αρ. πρωτ. ΑΛ 693/11-07-2018) το υπϋ αρικμ. 3361/11-07-2018  
ζγγραφο του τότε Ρροζδρου και Διευκφνοντοσ Συμβοφλου τθσ Ο.Λ.Β Α.Ε κ. Σταυριδόπουλου, με 
το οποίο ηθτείτο γνωμοδότθςθ – παρζμβαςθ τθσ Αρχισ επί κεμάτων λιμενεργαςίασ. Το εν λόγω 
ζγγραφο κοινοποιικθκε και ςτο Γενικό Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Ρολιτικισ και Ναυτικϊν 
Επενδφςεων. Ηθτείται δι’ αυτισ τθσ επιςτολισ, θ παροχι γνωμοδοτιςεωσ, άλλωσ θ παρζμβαςθ 
τθσ Αρχισ επί κεμάτων παροχισ φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν εντόσ λιμζνα, υπό το πρίςμα 
του ςιμερον ιςχφοντοσ κεςμικοφ και νομικοφ πλαιςίου.  

Με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ ανωτζρω επιςτολισ, ο κ. Ρρόεδροσ και Διευκφνων Σφμβουλοσ 
υπζβαλε, ςυγκεκριμζνα, τα εξισ δφο ερωτιματα:  

«1. Εάν το νζο κεςμικό πλαίςιο κακιςτά ςυμβατι τθν παροχι υπθρεςιϊν φορτοεκφόρτωςθσ 
(λιμενεργαςία) από το φορζα Διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του λιμζνα είτε με το προςωπικό του, 
είτε μζςω παρόχου αντίςτοιχων υπθρεςιϊν. Επιςθμαίνεται ότι οι όροι ςυνεργαςίασ του φορζα 
διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του λιμζνα με τον πάροχο των εν λόγω υπθρεςιϊν, δεν κα 
ενςωματϊνουν όρουσ αποκλειςτικότθτασ, αλλά κα αφινουν τθ ςχετικι επιλογι ςτο χριςτθ του 
λιμζνα.» και «2. Εάν θ δραςτθριοποίθςθ των παροχϊν υπθρεςιϊν φορτοεκφόρτωςθσ 
(λιμενεργαςία), επειδι ακριβϊσ πραγματοποιείται μζςα ςτουσ χϊρουσ των εμπορικϊν λιμζνων, 
δφναται ι επιβάλλεται πλζον (λόγω του νεότευκτου κεςμικοφ πλαιςίου) να αποτελεί ςυμβατικό 
αντικείμενο (με προχποκζςεισ, όρουσ και οικονομικό αντάλλαγμα) μεταξφ των εν λόγω παρόχων 
και των φορζων διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ των λιμζνων αυτϊν.» 

Ειδικότερα θ Ο.Λ.Β Α.Ε προθγουμζνωσ ανζφερε ότι οι υπθρεςίεσ φορτοεκφορτϊςεωσ ςτουσ 
εμπορικοφσ λιμζνεσ, πλθν Ρειραιϊσ και Θεςςαλονίκθσ, «υλοποιοφνται από παρόχουσ (πρόςωπα ι 
ενϊςεισ) που λειτουργοφν αυτόνομα και ανεξάρτθτα από το φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ 
χωρίσ να ςυνδζονται μαηί του με οιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ, παρά το γεγονόσ ότι 
δραςτθριοποιοφνται ςτουσ χϊρουσ του λιμζνα, ςυνδιαμορφϊνοντασ ζμμεςα και το κόςτοσ 
χριςθσ του λιμζνα.». Ακολοφκωσ προζβαλλε ότι «θ εφαρμογι των προαναφερομζνων» και τθσ 
φερόμενθσ «εκιμικισ» πρακτικισ ετϊν, ζχει δθμιουργιςει ςτρεβλϊςεισ ςτθν λειτουργία των 
εμπορικϊν λιμζνων», και ζχει ωσ ςυνζπεια «τον ουςιαςτικό περιοριςμό των ςχετικϊν παρόχων ςε 
ζνα» τθ «δθμιουργία μονοπωλίων παροχισ» των ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν, θ οποία «οδθγεί 
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ςτον αυκαίρετο κακοριςμό τιμολογιακισ πολιτικισ», και εν τζλει τθν «δυςανάλογθ προςαφξθςθ 
του κόςτουσ χριςθσ του λιμζνα και ςτθν ανταγωνιςτικότθτά του.».  

Ρροσ επίρρωςθ των ανωτζρω θ Ο.Λ.Β Α.Ε. ςτο ζγγραφό τθσ αναφζρεται ςε παράπονα που ζχουν 
εκφραςτεί από χριςτεσ αναφορικά με τον αυκαίρετο κακοριςμό τιμολογίων χρζωςθσ των 
φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν, τα οποία επιβάλλονται δίχωσ να ςυνοδεφονται απαραιτιτωσ 
από αντίςτοιχθ πραγματικι παροχι υπθρεςιϊν.  

Με βάςθ τα προαναφερόμενα, υπό το πρίςμα του Ν. 4455/2017 για τθν παροχι 
φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν ςτουσ λιμζνεσ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017, θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
αιτικθκε από τθ .Α.Λ να γνωμοδοτιςει κζτοντασ τα ανωτζρω ερωτιματα.  

Β. Νομικό και Νομολογιακό Πλαίςιο 

1) Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 
15θσ.02.2017 (L 57/1) «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων». 

2) Το Β.Δ. τθσ 14/19 Ιαν. 1939 (ΦΕΚ Α' 24) «Ρερί κωδικοποιιςεωσ των περί Λιμενικϊν Ταμείων 
κειμζνων διατάξεων», το οποίο κωδικοποίθςε μεταξφ άλλων των διατάξεων του άρκρου 7 
του Ν.Δ. τθσ 28.06.1923, τθσ παρ. 2.β του άρκρ. 4 του Ν.Δ. 23.09.1925, τθσ δευτζρασ 
περιόδου δευτζρα τθσ παρ. 5 του άρκρ. 17 του Ν. 3030/1922, τθσ παρ. 7 του άρκρ. 7 του Ν.Δ. 
τθσ 22.07.1933, και του 6ου άρκρου του Ν. 5988/1933. 

3) Το π.δ. τθσ 4/9 Μαρτ. 1932 (Α’ 64) «Ρερί ρυκμίςεωσ των εισ τουσ λιμζνασ 
φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν», το οποίο κωδικοποίθςε τον Ν. 5167/1932. 

4) Το Ν.Δ. 1254 τθσ 29/31 Οκτωβρίου 1949 (Α 288) «Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ 
ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτϊςεων Νόμων». 

5) Το π.δ. 456/1984 (Α’ 164) «Αςτικόσ Κϊδικασ και Ειςαγωγικόσ Νόμοσ».  

5) Ο Ν. 2932/2001 (Α145) «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ 
Σφςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ - Μετατροπι Λιμενικϊν 
Ταμείων ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ». 

6) Ο Ν. 2987/2002 (Α 27) «Τροποποίθςθ των διατάξεων του Ν. 959/1979 "Ρερί Ναυτικισ 
Εταιρείασ" (ΦΕΚ 192 Α`) και ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου 
Εμπορικισ Ναυτιλίασ.». 

7) Ο Ν. 3153/2003 (Α 153) «Ναυτικι επαγγελματικι εκπαίδευςθ, κατάρτιςθ και επιμόρφωςθ και 
ρφκμιςθ άλλων κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Εμπορικισ Ναυτιλίασ». 

8) Ν 3919/2011 (Αϋ 32) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ αδικαιολόγθτων 
περιοριςμϊν ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων». 

9) Ο Ν.4072/2012 (Α 86) «Βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ - Νζα εταιρικι μορφι - 
Σιματα - Μεςίτεσ Ακινιτων - φκμιςθ κεμάτων ναυτιλίασ, λιμζνων και αλιείασ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

10)O Ν. 4093/2012 (Α 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 
2013-2016 - Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου 
Ρλαιςίου Δθμοςιονομικισ Στρατθγικισ 2013-2016», τθν παράγραφο ΙΑ.7. του πρϊτου άρκρου 
με τίτλο «υκμίςεισ για το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτι, τισ επιχειριςεισ προςωρινισ 
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απαςχόλθςθσ, τα ιδιωτικά γραφεία εργαςίασ για τθν εφαρμογι των ν. 3919/2011 και 
4038/2012».  

11) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», και ιδίωσ 
τα Άρκρα 112 και 113, όπωσ ιςχφει. 

12) Ο Ν. 4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν». 

13) Ο Ν. 4413/2016 (Α’ 148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ-Εναρμόνιςθ με 
τθν οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ 
Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ L 
94/1/28.03.2014) και άλλεσ διατάξεισ».  

14) Ο Ν.4532/2018 (Α’ 63) «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 
και άλλεσ διατάξεισ», Άρκρο 15. 

15) Ο Ν.4455/2017 (Α’ 22) «Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν, Εκνικό Μθτρϊο Ιδιωτικϊν 
Φορζων Κοινωνικισ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ».  

16) Θ απόφαςθ του Υφυπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ με αρικμ. 
15077/1912 (Β 1193/15.5.2013) «Ειδικά κζματα οργάνωςθσ και λειτουργίασ των διαδικαςιϊν 
ελζγχου, του τφπου και του περιεχομζνου των εντφπων και οδθγιϊν ενθμζρωςθσ του ΣΕΡΕ 
και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Συνκθκϊν και Υγιεινισ τθσ Εργαςίασ για τισ Φορτοεκφορτωτικζσ 
Εργαςίεσ». 

17) Θ Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και Ρρόνοιασ και 
Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικμ. 14366/416 (Βϋ 1110/09.05.2013) «Εκνικό Μθτρϊο 
Φορτοεκφορτωτϊν - κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του 
Φορτοεκφορτωτι ξθράσ και λιμζνοσ». 

18) Θ Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και Ρρόνοιασ και 
Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικ. 15107/437 (ΦΕΚ Βϋ 1230/21.05.2013) «Γενικόσ Ενιαίοσ 
Κανονιςμόσ Εργαςίασ Διεξαγωγισ των Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν Λιμζνοσ». 

19) Θ Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και Ρρόνοιασ και 
Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικ. Οικ. 27953/1745 (ΦΕΚ Β 2122/28.8.2013) «Εκνικό Μθτρϊο 
Φορτοεκφορτωτϊν - κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του 
Φορτοεκφορτωτι ξθράσ και λιμζνοσ». 

20) Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικμό 514.2013/Σχ.2083 (Β’ 
1467/18.06.2013) «Κακοριςμόσ όρων και των διαδικαςιϊν των λιμενεργατϊν ςτουσ 
λιμενικοφσ χϊρουσ» με τθν οποία εγκρίκθκε ο υπ’ αρ. 51 Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμζνων. 

21) Θ Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και Ρρόνοιασ και 
Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικμ. 9944/734/2014 (ΦΕΚ Β 1104/30-4-2014) «Τροποποίθςθ τθσ 
αρικμ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ1110/Β7 9.5.2013) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ και Ναυτιλίασ και Αιγαίου «Εκνικό 
Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν - κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ 
του Φορτοεκφορτωτι ξθράσ και λιμζνοσ», όπωσ ιςχφει.». 

22)  Θ Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με αρικμό 60814/1583/2017 (Β’ 4561), 
«Γενικόσ Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Εργαςίασ Διεξαγωγισ των Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν 
Λιμζνοσ». 
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23) Θ Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ 
Αλλθλεγγφθσ, και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με αρικμό 20303/383/2017 (Β’ 1623) 
«Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν (ΕΜΦ) – Οργάνωςθ λειτουργία και κακοριςμόσ 
δικαιολογθτικϊν εγγραφισ». 

24) Θ Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με αρικμό 228536/2018, Φ.Ε.Κ Β’ 12/10-01-2018 «Ρεριεχόμενο και 
διαδικαςίεσ υλοποίθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Φορτοεκφορτωτϊν 
Λιμζνα ι Ξθράσ και προχποκζςεισ και διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των δεξιοτιτων τουσ». 

25) Θ Απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με αρικμό 
2133.1/11071/2018 (Β’ 567/21-02-2018) «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Γενικοφ Κανονιςμοφ 
Λιμζνων αρικμ. 51 «Κακοριςμόσ των όρων και των διαδικαςιϊν ειςόδου των λιμενεργατϊν 
ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ»ON.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 
τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 Σφμβαςθσ 
Ραραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ 
Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ.». 

26)  Θ απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, Απαςχόλθςθσ και 
Κοινωνικισ Ρροςταςίασ, Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν, Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με αρικμό 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29.1.2007 (Β’ 2341) «Ζγκριςθ 
αναπροςαρμογισ των τιμολογίων των λιμενικϊν τελϊν και λοιπϊν δικαιωμάτων των 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν του Οργανιςμοφ Λιμζνα Βόλου Α.Ε.».  

27) Θ απόφαςθ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Δθμοςίων Επιχειριςεων και Οργανιςμϊν με αρικμό 
1692/26.05.2014 (Β’ 1402) «Ζγκριςθ τιμολογίων προςάρτθςθσ, πρυμνοδζτθςθσ, παραβολισ 
ελλιμενιςμοφ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) και νζων τιμολογίων παρεχομζνων 
υπθρεςιϊν». 

28) Θ απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με αρικμό 
3113.11/31090/2016 (Β’ 1111) «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ κανονιςμοφ τελϊν και δικαιωμάτων 
του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε.». 

29) Θ απόφαςθ των Υπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ με αρικμό 
3113.11/31087/2016 (Β’ 1111) «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ κανονιςμοφ τελϊν και δικαιωμάτων 
του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε.». 

30) Το ΡΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ 
υκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

31) Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

32) Θ απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

33)  Τθν από 19.11.2002 Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

34) Τθν υπ’ αρικμόν 3413.35/02/01 από 19.10.2001 απόφαςθ του Υπουργοφ Εμπορικισ 
Ναυτιλίασ, με κζμα «Ρροςδιοριςμόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα του Οργανιςμοφ λιμζνα Βόλου Α.Ε.». 

35) Το εν ιςχφει καταςτατικό τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπωσ ζχει διαμορφωκεί με τθν απόφαςθ τθσ 
29.08.2017 αυτόκλθτθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ, θ οποία είναι καταχωρθμζνθ ςτο Γ.Ε.Μ.Θ. με 
Κωδικό Αρικμό Καταχϊρθςθσ 1216630 δυνάμει τθσ υπ’ αρικμόν 4999/10.10.2017 απόφαςθσ 
τθσ Ρεριφζρειασ Μαγνθςίασ. 
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3. Τπαγωγή – Αιτιολογικό  

Σφμφωνα με τα ανωτζρω τεκζντα ςτοιχεία τίκενται ςυγκεκριμζνα ερωτιματα επί τθσ αρχισ, 
αναφορικά με τθν δυνατότθτα του ςυγκεκριμζνου Οργανιςμοφ Λιμζνα, να παρζχει ο ίδιοσ 
υπθρεςίεσ φορτοεκφορτϊςεωσ ι μζςω αναδόχου, ζςτω με τθν ενςωμάτωςθ όρων μθ 
αποκλειςτικότθτασ. Το ερϊτθμα αυτό κα ερευνθκεί υπό τόςο υπό το πρίςμα του νομικοφ 
πλαιςίου υπό το οποίο είναι οργανωμζνθ θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., όςο και το πρίςμα του αντίςτοιχα καινοφ 
πλαιςίου παροχισ φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν εντόσ λιμζνα.  

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

Κεφάλαια τεκμηρίωςησ γνωμοδότηςησ: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ  

Β. Νομικό νομολογικό πλαίςιο - ερμηνεία 

Ι. Πλαίςιο λειτουργίασ Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

Ι. 1. Μετατροπή των Δημοτικών Λιμενικών Σαμείων ςε Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ 

Ι. 2. φμβαςη Παραχώρηςησ  

Ι. 3. Καταςτατικόσ κοπόσ  

ΙΙ. Πλαίςιο παροχήσ φορτοεκφορτωτικών υπηρεςιών 

ΙΙ.1. Ο Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 

ΙΙ. 2. Εκδοθείςεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ  

ΙΙΙ. Κανονιςμόσ 2017/352 

Γ. Επιμζρουσ υμπεράςματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ  

Σφμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ .Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει 
ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των 
Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων 
ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ 
ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, 
Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, γ) τθν υποχρζωςθ παροχισ δθμόςιασ 
υπθρεςίασ ςτο λιμενικό τομζα ςφμφωνα με τισ Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ 
ανταγωνιςμοφ,… ε) τθν υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν 
δθμοςίων ςυμβάςεων (παραχωριςεισ χερςαίασ ηϊνθσ) και των ςχετικϊν ανανεϊςεων που 
προτείνονται από το φορζα διαχείριςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, προσ εξαςφάλιςθ ιδίωσ τθσ τιρθςθσ του ςυμφωνθμζνου επιπζδου 
εξυπθρζτθςθσ, με προςδιοριςμό των επιπζδων απόδοςθσ, επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων 
απαςχόλθςθσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ…» και ςφμφωνα με 
το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. θ .Α.Λ. είναι αρμόδια για:… δ) τθ γνωμοδότθςθ επί τθσ 
μεκοδολογίασ και του κακοριςμοφ των τελϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των τελϊν λιμενικϊν 

ΑΔΑ: Ψ8ΝΧ46Μ445-ΤΓΣ



7 
 

υποδομϊν, τθ γνωμοδότθςθ - κατόπιν ςχετικοφ ερωτιματοσ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Ρολιτικισ - ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ επί ειδικϊν κεμάτων 
λιμζνων - περιλαμβανομζνων και μζτρων για τθν ανάπτυξθ και εκςυγχρονιςμό του εκνικοφ 
λιμενικοφ ςυςτιματοσ …». Ομοίωσ με το Άρκρο 132 του ιδίου Νόμου «…1. Σε περίπτωςθ 
αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του 
παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα δεν ρυκμίηονται από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ, 
αυτι επιλφεται ωσ εξισ:… …β) Πταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ 
αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του παρόντοσ νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε 
εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του 
παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε 
λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ .Α.Λ.». 

Θ παροχι των φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν κακϊσ και θ τιμολόγθςθ αυτϊν εκ μζρουσ των 
Οργανιςμϊν Λιμζνοσ αποτελοφν αντικείμενα τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ, θ οποία είναι κακ’ 
φλθν αρμόδια να εξετάςει και να λάβει απόφαςθ ι να γνωμοδοτιςει επί του εν κζματι 
ηθτιματοσ. Συνεπϊσ, απολφτωσ παραδεκτϊσ ιχκθ ενϊπιόν τθσ το ανωτζρω ερϊτθμα του 
Ρροζδρου του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και δφναται να προβεί ςτθν εξζταςι του.  

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίςιο - ερμηνεία 

Ι. Πλαίςιο λειτουργίασ τησ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Ι. 1. 2932/2001 μετατροπή των Δημοτικών Λιμενικών Σαμείων ςε Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ  

Σφμφωνα με το εικοςτό πρϊτο άρκρο του Ν. 2932/2001, και τθν παράγραφο 3 αυτοφ, το Νομικό 
Ρρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Βόλου μετετράπθ ςε ανϊνυμθ 
εταιρία με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου Ανϊνυμθ Εταιρεία». Το δε Λιμενικό Ταμείο 
προιλκε από τθν διάςπαςθ του Λιμενικοφ Ταμείου Νομοφ Μαγνθςίασ, ςε Λιμενικό Ταμείο Βόλου 
και Σκοπζλου δυνάμει του εικοςτοφ άρκρου του ιδίου νόμου, και είχε ςυςτακεί δυνάμει του Ρ.δ. 
390/1993 «Ρερί ςυγχωνεφςεωσ Λιμενικϊν Ταμείων ςε επίπεδο Νομοφ» (Α’ 165).  

Σφμφωνα δε με τθν παράγραφο 5 του εικοςτοφ πρϊτου άρκρου του ν. 2932/2001, ορίηεται ο 
αρχικόσ καταςτατικόσ ςκοπόσ τθσ εταιρείασ, και ςυγκεκριμζνα: «Κάκε Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. 
τθσ παραγράφου 3 είναι ανϊνυμθ εταιρεία κοινισ ωφζλειασ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του 
δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τελεί υπό τθν εποπτεία του Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ και διζπεται 
ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α), τισ διατάξεισ του β.δ. 
14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α) και του α.ν. 2344/19401 (ΦΕΚ 154 Α), όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.». 

Σθμειϊνεται δε, ότι εκ του άρκρου 20 του β.δ. 14/19.1.1939, το οποίο βρίςκεται εν ιςχφει, 
προκφπτει ότι «1. Τὰ ἔςοδα ἑκάςτου Λιμενικοῦ Ταμείου ἀποτελοῦνται: (1. Ἐκ τῶν λιμενικῶν 
φόρων, τῶν ἐπιβαλλομζνων κατά τὰσ διατάξεισ τοῦ Νόμου τοφτου ἐπί τῶν διά τῆσ παραλίασ ἑνόσ 
ἢ πλειοτζρων διμων ἢ  κοινοτιτων εἰςαγομζνων ἢ ἐξαγομζνων προϊόντων καί εμπορευμάτων ἢ 
τῶν ἐν τοῖσ λιμζςιν ἀπό πλοίου εισ πλοῖον μεταφερομζνων). … 3. Ἐκ τῆσ προςόδου τῆσ ἀκινιτου 
αὐτῶν περιουςίασ ἢ ἐξ ἐνοικιάςεωσ χϊρων ἀνθκόντων αυτοῖσ. 4. Ἐκ τῶν δικαιωμάτων χριςεωσ 
τῶν μθχανθμάτων φορτϊςεωσ ἢ μεταφορᾶσ καὶ τῶν δεξαμενῶν. … 8. Ἐκ δικαιωμάτων μιςκϊςεωσ 
ὑποςτζγων ἢ καὶ ἐλευκζρων παραλιακῶν χϊρων τοῦ Λιμζνοσ. … 11. Ἐκ τῆσ χριςεωσ καὶ 

                                                           

1 Νομικό πλαίςιο για τον αιγιαλό και τθν παραλία, το οποίο μετά τθν ζκδοςθ του ν. 2932/2001, 

καταργικθκε και αντικαταςτάκθκε πλιρωσ από το ν. 2971/2001. Από το πλαίςιο πθγάηουν άλλου είδουσ 

υποχρεϊςεισ των Οργανιςμϊν, οι οποίεσ δεν κα απαςχολιςουν τθν παροφςα.  

ΑΔΑ: Ψ8ΝΧ46Μ445-ΤΓΣ



8 
 

ἐκμεταλλεφςεωσ τῆσ Ηϊνθσ Λιμζνοσ κατά το ἂρκρ. 63 τοῦ παρόντοσ. … 12. Ἐξ οἱουδιποτε ἂλλου 
τζλουσ ἢ δικαιϊματοσ, ὃπερ κανονίηει εἰδικόσ νόμοσ.» Το ανωτζρω άρκρο αναφζρεται μεν ςτα 
ζςοδα των Λιμενικϊν Ταμείων, πλθν όμωσ εμμζςωσ διαγράφει το πλαίςιο των επιδιωκόμενων 
ςκοπϊν και εφαρμόηεται και επί των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ, πλθν Ρειραιά και Θεςςαλονίκθσ.  

Επί δε των λιμενικϊν ζργων, κατ’ αρχιν θ παράγραφοσ 9 περίπτωςθ γ του ιδίου άρκρου του ν. 
2932/2001, προβλζπει ότι «γ) Επιςκευζσ - επεμβάςεισ τοπικοφ χαρακτιρα και εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ ςτισ περιοχζσ αρμοδιότθτασ των ΑΕ εκτελοφνται ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, 
με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, μετά από ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Ζργων, θ οποία 
κοινοποιείται προσ γνϊςθ ςτθ Διεφκυνςθ Λιμενικϊν Υποδομϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων 
και Λιμενικισ Ρολιτικισ, εφόςον ςυντρζχουν ςωρευτικά οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ: αα) 
αποςκοποφν ςτθ ςυντιρθςθ υπάρχοντοσ εξοπλιςμοφ ι ςτθν αποκατάςταςθ φκορϊν, ηθμιϊν ι 
βλαβϊν που κζτουν ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των εργαηομζνων και των χρθςτϊν και 
προκαλοφνται από ςυνικθ χριςθ κατά τθν εκτζλεςθ κεμελιωδϊν δραςτθριοτιτων του λιμζνα ι 
τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ (φόρτο-εκφόρτωςθ και κυκλοφορία βαρζων οχθμάτων, απο-
επιβίβαςθ ςυναλλαςςόμενων, ςυνικθ καιρικά φαινόμενα κλπ.) ι και από ζκτακτεσ καταςτάςεισ 
(κεομθνίεσ, πρόςκρουςθ πλοίων κλπ.), όπωσ ιδίωσ υποςκαφζσ (ςπθλαιϊςεισ), πάςθσ φφςεωσ 
φκορζσ ι ηθμιζσ ςε κρθπιδϊματα και προβλιτεσ, κακιηιςεισ ανωδομϊν, εξοπλιςμόσ που χριηει 
αντικατάςταςθσ, τοπικζσ αςτοχίεσ κωράκιςθσ - προςταςίασ εξωτερικϊν λιμενικϊν ζργων 
(βραχιςμόσ), ββ) δεν τροποποιοφν με οποιονδιποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτθριςτικά των 
λιμζνων ι των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων, γγ) ο προχπολογιςμόσ δαπάνθσ δθμοπράτθςθσ τουσ 
δεν υπερβαίνει το ποςό των 100.000,00 ευρϊ πλζον δαπάνθσ Φ.Ρ.Α. και δδ) ςυνδζονται άρρθκτα 
με τθν ομαλι και αςφαλι λειτουργία του λιμζνα ι τθσ λιμενικισ εγκατάςταςθσ.», όπωσ ιςχφει 
μετά τθν τροποποίθςθ τθσ παραγράφου, δυνάμει του ν. 4072/2012. Επομζνωσ, θ εταιρεία φζρει 
τθν ευκφνθ για τθν αποκατάςταςθ των φκορϊν των παρεχομζνων χϊρων, οι οποίεσ 
προκαλοφνται μεταξφ άλλων και από τθν ςυνικθ φόρτωςθ και εκφόρτωςθ των εμπορευμάτων.  

Επιπλζον, ςτθ μετατραπείςα Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξακολουκοφςε να εφαρμόηονται οι «διατάξεισ του κ.ν. 
5167/1931 (ΦΕΚ222 Α) και του ν.δ. 1254/1949 (ΦΕΚ 288 Α), όπωσ τροποποιικθκαν και ιςχφουν 
μζχρι τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, κακϊσ και οι λοιπζσ διατάξεισ περί φορτοεκφορτϊςεων ςτα 
λιμάνια τθσ χϊρασ ιςχφουν και για τισ Α.Ε. του παρόντοσ νόμου», ςφμφωνα με τθν παράγραφο 14 
του ιδίου, εικοςτοφ άρκρου του ν. 2932/2001.  

Επομζνωσ, ςφμφωνα και με τα ανωτζρω, αρχικά θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. δφναται να επιδιϊκει τθν επίτευξθ 
των εταιρικϊν ςκοπϊν τθσ, όπωσ αυτοί διαγράφονται από το νόμο, που επζτρεψε τθν μετατροπι 
τθσ, υπό τον όρο ότι τθροφνται οι ιδιαίτερεσ διατάξεισ του. Ζνασ εξ αυτϊν των όρων αποτελοφςε 
θ τιρθςθ του ιδιαίτερου κακεςτϊτοσ, που ο νόμοσ ρφκμιηε για τουσ φορτοεκφορτωτζσ λιμζνοσ, 
ωσ ίςχυε κατά τον χρόνο τθσ μετατροπισ, το οποίο ιδθ ζχει καταργθκεί, ωσ εξετάηεται κατωτζρω. 

Ι.2 φμβαςη Παραχώρηςησ 

Ρεραιτζρω, τα όρια τθσ χριςθσ και τθσ εκμετάλλευςθσ του φορζα λιμζνα διαγράφονται από το 
εικοςτό τζταρτο του ν. 2932/2001 και από τθν μεταγενεςτζρωσ υπογραφείςα από 19.11.2002 
Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (ςτο εξισ ΣΡ).  

Ζτςι, αρχικά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 εδάφιο α του εικοςτοφ τετάρτου άρκρου του ν. 
2932/2001, ςτθν εταιρεία «παραχωρείται … το δικαίωμα χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των κτιρίων, 
γθπζδων, λιμενικϊν ζργων και άλλων εγκαταςτάςεων που βρίςκονται εντόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα με 
τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 9 του άρκρου εικοςτοφ πρϊτου.», 
και ςτο εδάφιο β τθσ ιδίασ παραγράφου προςκζτει ότι «Στθν παραπάνω ςφμβαςθ ορίηονται: α) θ 
Διάρκεια παραχϊρθςθσ του παραπάνω δικαιϊματοσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα και ο τρόποσ 
παράταςισ τθσ, θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί ςυνολικά (αρχικόσ χρόνοσ και τυχόν παρατάςεισ) 
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τα πενιντα ζτθ, β) το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να κακοριςτεί και ςε ποςοςτό 
επί του ςυνόλου ι μζρουσ των εςόδων τθσ Εταιρείασ, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτζρω 
δικαιϊματοσ, κακϊσ και ο τρόποσ και οι όροι άςκθςθσ αυτοφ, δ) θ τιμολογιακι πολιτικι τθσ Α.Ε. 
ςφμφωνα με το Στρατθγικό και Επιχειρθςιακό Σχζδιο, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ τθσ και ιδιαίτερα 
οι ςχετικζσ με τθν πλθρότθτα των παρεχόμενων από αυτι υπθρεςιϊν, τθ ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων και τθ διαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αςφάλειασ αυτϊν, ε) οι λόγοι και 
θ διαδικαςία ανάκλθςθσ του δικαιϊματοσ ι άλλεσ τυχόν κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. …». Με τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου δε, 
κακορίηεται ότι τα όρια του δικαιϊματοσ «χριςεωσ και εκμετάλλευςθσ των λιμενικϊν ζργων, 
κτιρίων, γθπζδων και άλλων εγκαταςτάςεων που βρίςκονται εντόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα ςφμφωνα με 
τισ κείμενεσ διατάξεισ.»  

Εν προκειμζνω, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1.1 τθσ ΣΡ, «Αντικείμενο ... αποτελεί θ εκ μζρουσ 
του Δθμοςίου παραχϊρθςθ προσ τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. του αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ χριςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του 
Λιμζνα Βόλου, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 …, κακϊσ και ο προςδιοριςμόσ των ειδικότερων όρων 
τθσ παραχϊρθςθσ αυτισ και των αντιςτοίχων υποχρεϊςεων των μερϊν.», και περαιτζρω με τθν 
παράγραφο 2.1 τθσ ςφμβαςθσ, ορίηεται ότι «Με τθν παροφςα το Δθμόςιο παραχωρεί προσ τθν 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. , και (τοφτθ) αποδζχεται τθν παραχϊρθςθ του αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ χριςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του 
Λιμζνα Βόλου, για τθ ςυμβατικι διάρκεια και υπό τουσ ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται 
ςτθν παροφςα.».  

Το δε δικαίωμα χριςθσ εκτείνεται επί όλων των χϊρων, κτιρίων, καλυμμζνων ι γθπζδων εντόσ 
τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ, κτιρίων και λιμενικϊν ζργων, ςτισ επεκτάςεισ χϊρων και ζργων, 
κακϊσ και ςτθ καλάςςια ηϊνθ του Λιμζνα, πλθν οριςμζνων κτιρίων, τα οποία απαρικμοφνται 
ςτθν παράγραφο 2.4. το περιεχόμενο του δικαιϊματοσ περιγράφεται ςτθν παράγραφο 3 τθσ ΣΡ, 
όπωσ εξειδικεφεται ςτισ υποπαραγράφουσ 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4. Μάλιςτα, ςτθν παράγραφο 3.7 τθσ 
ΣΡ, τίκεται οι όροι για τθν περαιτζρω παραχϊρθςθ από τθν εταιρεία προσ ζτερεσ επιχειρήςεισ 
παρόχουσ λιμενικών υπηρεςιών, άμα τοφτο καταςτεί δυνατόν μετά την απελευθζρωςη των 
υπηρεςιών αυτών, και υπό τον όρο ότι τοφτοι θα ζχουν λάβει τισ απαραίτητεσ εγκρίςεισ.  

Το άρκρο 6 τθσ ΣΡ προβλζπει τθν ευθφνη που φζρει ο φορζασ για τθν ςυντιρθςθ του Λιμζνα, 
ενϊ το άρκρο 7 προβλζπει τθν εκτζλεςθ ζργων ςτθ Χερςαία και Θαλάςςια Λιμενικι Ηϊνθ, υπό 
του όρουσ τθσ παρ. 8, 9 και 10 του εικοςτοφ πρϊτου άρκρου του ν. 2932/2001.  

Τζλοσ, ςτο άρκρο 9 τθσ ΣΡ προβλζπονται οι υποχρεϊςεισ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., ειδικότερα δε το 9.1 
προβλζπει ότι θ εταιρεία φζρει τθν υποχρζωςθ να «παρζχει ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ ςυνολικό 
φάςμα λιμενικϊν υπθρεςιϊν και λιμενικϊν εξυπθρετιςεων», ενϊ παράλλθλα, «κα παρεμβαίνει» 
και «με τθν επιφφλαξθ τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ, για τθν κάλυψθ αναγκϊν και 
αναφορικά με λιμενικζσ υπθρεςίεσ και εξυπθρετιςεισ των οποίων θ παροχι ενδζχεται να 
απελευκερωκεί ςτο μζλλον.». 

Τζλοσ, με το άρκρο 21 τθσ ΣΡ, κεςπίηεται θ Τιμολογιακι Ρολιτικι τθσ εταιρείασ, θ οποία 
κεςπίηεται με απόφαςθ του ΔΣ τθσ, και κα κοινοποιοφνται ςτον Υπουργό Ναυτιλίασ, και κα 
αφοροφν κάκε κζμα τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ.  

Ι.3 Καταςτατικόσ κοπόσ  

Ακολοφκωσ, οι αρμοδιότθτεσ του Δ.Σ. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. κακορίςτθκαν με το Άρκρο 10 του 
Καταςτατικοφ, το οποίο αρχικά κυρϊκθκε με το εικοςτό πρϊτο άρκρο του ν. 2932/2001, και εν 
ςυνεχεία, μετά τθν τροποποίθςθ του άρκρου δυνάμει του α. 1 παρ. 8 τθσ από 7.9.2012 Ρράξεωσ 
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Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου, τροποποιείται αποκλειςτικά με απόφαςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ 
των μετόχων τθσ.  

Ο βαςικόσ ςκοπόσ τθσ εταιρείασ αποτελεί θ διοίκθςθ και θ εκμετάλλευςθ του λιμζνα, κατ’ άρκρον 
2 παρ. 1 του Καταςτατικοφ, όπωσ τοφτεσ διαμορφϊνονται από το ν. 2932/2001 και τθν υπόλοιπθ 
εν ιςχφει νομοκεςία. Ειδικότερα δε, ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 2 του εν ιςχφει 
καταςτατικοφ, ςτουσ ςκοποφσ τθσ εταιρείασ περιλαμβάνονται ιδίωσ «α. θ παροχι κάκε είδουσ 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν προσ τουσ χριςτεσ, θ αναβάκμιςθ, θ ςυντιρθςθ, θ βελτίωςθ και θ 
ανάπτυξθ του λιμζνα. β. θ παροχι υπθρεςιϊν ελλιμενιςμοφ πλοίων, διακίνθςθσ επιβατϊν, 
οχθμάτων, φορτίων. … ςτ) θ αναβάκμιςθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν και υποδομϊν ζςω 
τεχνολογικοφ και οργανωτικοφ εκςυγχρονιςμοφ.», ενϊ με τθν παράγραφο 3 του ιδίου άρκρου, 
προβλζπεται και θ αρμοδιότθτα παραχϊρθςθσ «προσ τρίτουσ δικαιωμάτ(ων) για τθ παροχι 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν».  

Το δε Διοικθτικό Συμβοφλιο τθσ εταιρείασ είναι αρμόδιο να λάβει αποφάςεισ για τθν επίτευξθ του 
ανωτζρω εταιρικοφ ςκοποφ, ςφμφωνα με το άρκρο 7 του καταςτατικοφ, πλθν των ειδικότερων 
αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Συνελεφςεωσ, που απαρικμοφνται αποκλειςτικά ςτθν παρ. 2 του 
άρκρου 8 του καταςτατικοφ. Μεταξφ αυτϊν είναι θ προκιρυξθ διαγωνιςμοφ για τθν 
παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν. 

ΙΙ. Πλαίςιο παροχήσ φορτοεκφορτωτικών υπηρεςιών εντόσ λιμζνα.  

ΙΙ.1. Ο Ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορζων 
Κοινωνικήσ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ». 

Θ παροχι φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν, ανεξαρτιτωσ αν τελοφνται εντόσ λιμζνα ι ςτθν ξθρά, 
ρυκμίηονται από το ν.4455/2017,ο οποίοσ ιςχφει από τισ 23.2.2017, θμζρα κατά τθν οποία 
δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.  

Σφμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 1β του νόμου αυτοφ ορίηονται οι φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ 
διακίνθςθσ φορτίου εντόσ λιμζνα: «Ωσ … θ οργάνωςθ και διακίνθςθ των φορτίων μεταξφ των 
πλοίων που μεταφζρουν το φορτίο και τθσ ξθράσ, είτε πρόκειται για ειςαγωγι και εξαγωγι είτε 
για διαμετακόμιςθ του φορτίου, ςτθν οποία ςυμπεριλαμβάνεται θ επεξεργαςία, διακίνθςθ και 
προςωρινι αποκικευςθ του φορτίου ςτον αντίςτοιχο τερματικό ςτακμό μεταφοράσ φορτίου και 
θ οποία ςχετίηεται άμεςα µε τθ μεταφορά του φορτίου, µε τθν εξαίρεςθ τθσ αποκικευςθσ, τθσ 
αποςυςκευαςίασ, τθσ αναςυςκευαςίασ ι κάκε άλλθσ υπθρεςίασ προςτικζμενθσ αξίασ που 
ςχετίηεται µε το διακινοφμενο φορτίο (αποκθκευτικοί χϊροι των εταιρειϊν)». 

Στισ δε φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ διακίνθςθσ φορτίου προβαίνουν πρόςωπα «εφοδιαςμζνα 
με τθ βεβαίωςθ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 3», και ανεξαρτιτωσ «από το 
νομικό κακεςτϊσ τθσ χριςθσ του τόπου φόρτωςθσ και εκφόρτωςθσ των εμπορευμάτων ι άλλων 
κινθτϊν πραγμάτων», ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 12.  

                                                           

2 Θ ανωτζρω διευκρίνιςθ κακίςταται αναγκαία, διότι υπό το προθγοφμενο νομικό πλαίςιο, των κ.ν. 

5167/1931 και του ν.δ. 1254/1949, θ φορτοεκφόρτωςθ εντόσ κοινοχριςτων χϊρων τελοφνταν κατ’ 

αποκλειςτικότθτα από τουσ φορτοεκφορτωτζσ, ςτουσ οποίουσ θ Επιτροπι φκμιςθσ Φορτοεκφορτωτϊν 

Λιμενοσ ι Ξθράσ χορθγοφςε άδεια αςκιςεωσ επαγγζλματοσ φορτοεκφορτωτι, οι οποίοι ςυνδζονταν με 

τουσ χριςτεσ απευκείασ, με ςφμβαςθ εργαςίασ αναγκαςτικοφ δικαίου, ανεξαρτιτωσ αν παρείχαν τθν 

υπθρεςία (ΑΡ 1177/1999). 
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Ρεραιτζρω, το άρκρο 2 του ν. 4455/2017 προβλζπει το Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν, το 
οποίο είχε αρχικά προβλεφκεί από το ν. 4093/2012, και περιλαμβάνει δφο επίπεδα, «α. Το 
Μθτρϊο Α (Ειςαγωγικό). β. Το Μθτρϊο Β, το οποίο υποδιαιρείται ςτα ακόλουκα Μθτρϊα: αα. 
Μθτρϊο Β - Φορτοεκφορτωτϊν Λιμζνα, ββ. Μθτρϊο Β - Φορτοεκφορτωτϊν Ξθράσ και γγ. 
Μθτρϊο Β - Κατόχων Άδειασ Χειριςτι Μθχανθμάτων Ζργου.», όπου το «Μθτρϊο Α αφορά ςτα 
πρόςωπα που εκτελοφν τισ φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1, με τθν 
εξαίρεςθ του χειριςμοφ μθχανθμάτων και οχθμάτων φορτοεκφόρτωςθσ, του χειριςμοφ ειδικϊν ι 
επικίνδυνων φορτίων και τθσ διενζργειασ εξειδικευμζνων φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν, οι 
οποίεσ εκτελοφνται από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο Μθτρϊο Β φορτοεκφορτωτζσ.» και το 
«Μθτρϊο Β - Φορτοεκφορτωτϊν Λιμζνα αφορά ςτα πρόςωπα που εκτελοφν τισ πάςθσ φφςεωσ 
εξειδικευμζνεσ φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ Λιμζνα ι τθν φορτοεκφόρτωςθ ειδικϊν ι 
επικίνδυνων φορτίων ςτο Λιμζνα.». Θ δε εγγραφι ςτο Μθτρϊο ςυμβαίνει κατόπιν αιτιςεωσ των 
ενδιαφερομζνων, γραπτισ ι θλεκτρονικισ, προςκομίηοντασ τα δικαιολογθτικά, και ςτθν ςυνζχεια 
εκδίδεται βεβαίωςθ εγγραφισ, θ οποία διαρκεί για πζντε ζτθ.  

Σφμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 4 του ωσ άνω Νόμου: «Οι φορτοεκφορτωτζσ μποροφν να παρζχουν 
τισ υπθρεςίεσ τουσ είτε µζςω ατομικισ άςκθςθσ επαγγζλματοσ είτε µζςω ομάδων ι ενϊςεων ι 
επιχειριςεων φορτοεκφορτϊςεων είτε να απαςχολοφνται µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για 
τουσ φορτοεκφορτωτζσ που δεν απαςχολοφνται µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ θ αμοιβή τουσ 
ςυμφωνείται ελευθέρωσ µε τον φορτοπαραλιπτθ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ εφαρμόηονται οι 
διατάξεισ τθσ κείμενθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι κανονιςμοί διεξαγωγισ των φορτοεκφορτωτικϊν 
εργαςιϊν καταρτίηονται µε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ (Σ.Σ.Ε.) και ςε περίπτωςθ που δεν 
υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιμάνια, µε κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, για δε τθν ξθρά, 
µε απόφαςθ του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.». 
Τζλοσ με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 4 προβλζπεται θ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ υπζρ των 
Υπουργϊν Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τον 
κακοριςμό των δικαιωμάτων, αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων για τουσ φορείσ διοίκθςθσ και 
εκμετάλλευςθσ λιμζνων, που επιβαρφνονται τα φορτία κατά τισ φορτοεκφορτϊςεισ ςτα λιμάνια. 

Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 του ν. 4455/2017, καταργικθκαν οι ρυκμίςεισ τθσ 
υποπαραγράφου ΙΑ.7 του πρϊτου άρκρου του ν.4093/2012, ο οποίοσ νόμοσ επιχείρθςε για 
πρϊτθ φορά τθν ρφκμιςθ τθσ νόμιμθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ του φορτοεκφορτωτι μετά τθν 
απελευκζρωςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. Θ απελευκζρωςθ είχε ιδθ ξεκινιςει με το 
Ν.3919/2011.  

Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 του ν. 4455/2017 καταργικθκε το ςφνολο των Υπουργικϊν 
αποφάςεων, οι οποίεσ βαςίηονταν ςτον εξουςιοδοτικό Ν. 4093/2012. Τζλοσ, θ ςυνολικι 
κατάργθςθ των ρυκμίςεων του ν. 4093/2012 δεν ςυμπαρζςυρε τθν κατάργθςθ του 
προθγοφμενου νομικοφ κακεςτϊτοσ φορτοεκφορτϊςεωσ, το οποίο βαςιηόταν μεταξφ άλλων ςτον 
κ.ν. 5167/1931 και του ν. 1254/1949, και περιόριηε τισ Α.Ε. εκμετάλλευςθσ λιμζνων, με 
αποτζλεςμα αυτζσ οι διατάξεισ νόμων να εξακολουκοφν να κεωροφνται κατθργθμζνεσ και υπό το 
παρόν ιςχφον δίκαιο. 

ΙΙ.2. Εκδοθείςεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ  

Με τθν υιοκζτθςθ του νεότερου νόμου επιδιϊχκθκε θ ςυνολικι αντικατάςταςθ των ρυκμίςεων 
για τθ νόμιμθ άςκθςθ του φορτοεκφορτωτι εντόσ λιμζνα και ξθράσ3. Ζτςι, καταργικθκαν το 
                                                           

3 Λόγοσ για τθ ςυνολικι αντικατάςταςθ είναι το πλικοσ των διοικθτικϊν, ερμθνευτικϊν, νομικϊν, 

δικαςτικϊν και λειτουργικϊν προβλθμάτων που δθμιουργικθκαν από τθν εφαρμογι του ν. 4093/2012, 
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ςφνολο των Υπουργικϊν Αποφάςεων που ρφκμιςαν για πρϊτθ φορά το Εκνικό Μθτρϊο 
Φορτοεκφορτωτϊν, ιδθ με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 του ν. 4455/2017. Στθν ςυνζχεια 
ακολοφκθςε ζνα χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ζκδοςθ των νεϊτερων Υπουργικϊν αποφάςεων, και 
πλζον ζχουν εκδοκεί οι εξισ με το ακόλουκο περιεχόμενο:  

Α. Θ Κ.Υ.Α 60814/1583/2017 των Υπουργϊν Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ και Εργαςίασ 
Κοινωνικισ, Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ορίςτθκε ο Γενικόσ Ενιαίοσ Κανονιςμόσ 
Εργαςίασ Διεξαγωγισ των Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν Λιμζνοσ.  

Το Άρκρο 1, αρχικά επαναλαμβάνει τουσ οριςμοφσ φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν του νόμου, και 
ςτθν παρ. 3 ορίηει ότι: «Δεν υπάρχει γεωγραφικόσ περιοριςμόσ για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ 
του φορτοεκφορτωτι και οι εφοδιαςμζνοι με βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αϋ ι ςτο Μθτρϊο 
Βϋ - φορτοεκφορτωτϊν Λιμζνα και Μθτρϊο Βϋ - Κατόχων Άδειασ Χειριςτι Μθχανθμάτων Ζργου, 
παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε οποιοδιποτε Λιμζνα τθσ χϊρασ». 

Σφμφωνα με το Άρκρο 2 τθσ ωσ άνω Κ.Υ.Α ιςχφουν τα ακόλουκα: «1. Αρμόδιοι για τθν ανάκεςθ 
του ζργου φορτοεκφόρτωςθσ και τθν επιλογι - οριςμό του υπεφκυνου ομαδάρχθ - αρχιεργάτθ, 
είναι οι κάκε φορά φορτοπαραλιπτεσ, οι κφριοι των προσ διακίνθςθ εμπορευμάτων και ειδϊν και 
κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ φορτοεκφόρτωςθσ (εργοδότεσ). 2. Θ από 
κοινοφ πραγματοποίθςθ φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν από αςκοφντεσ ατομικά το επάγγελμα 
του φορτοεκφορτωτι, με ομάδεσ ι ενϊςεισ φορτοεκφορτωτϊν ι επιχειριςεισ 
φορτοεκφορτϊςεων ι με απαςχολοφμενουσ με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ δεν απαγορεφεται. 
3. Αρμόδιοι και υπεφκυνοι για τον κακοριςμό του αρικμοφ και των ςυνκζςεων εργαςίασ για τθν 
φορτοεκφόρτωςθ κάκε είδουσ, είναι ο εκάςτοτε φορτοπαραλιπτθσ, οι κφριοι των προσ διακίνθςθ 
εμπορευμάτων και ειδϊν και κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ 
φορτοεκφόρτωςθσ (εργοδότεσ), οι εργοδότεσ ςτθν περίπτωςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ι ο 
οριηόμενοσ ωσ υπεφκυνοσ ομαδάρχθσ - αρχιεργάτθσ, εφόςον ζχει εξουςιοδοτθκεί για τον 
κακοριςμό των ςυνκζςεων εργαςίασ. 4. Θ επιλογι, εκ μζρουσ των αρμοδίων για τθν ανάκεςθ του 
ζργου των παρ. 1. και 3, φορτοεκφορτωτι ι των φορτοεκφορτωτϊν και του υπεφκυνου 
ομαδάρχθ- αρχιεργάτθ, είναι ελεφκερθ.». 

Τα δε ιδιαίτερα κακικοντα του αρχιεργάτθ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν, κακορίηονται από το 
άρκρο 4 τθσ ανωτζρω ΚΥΑ, ενϊ, κατ’ άρκρον 6 τθσ ΚΥΑ, θ παραμονι των φορτοεκφορτωτϊν 
επιτρζπεται ςτο λιμζνα μόνο εν’ όψει ςυγκεκριμζνθσ παροχισ υπθρεςιϊν, και αφοφ θ λιμενικι 
αρχι ζχει ενθμερωκεί για τοφτο λόγω τθσ κατάργθςθσ των γεωγραφικϊν περιοριςμϊν. Με το 
Άρκρο 9 τθσ ίδιασ Κ.Υ.Α ρυκμίηεται θ διατιρθςθ των ιδθ εν λειτουργία ςτεγϊν λιμενεργάτθ, και 
ειδικότερα: «1. Οι ιδθ λειτουργοφςεσ ςτζγεσ του Λιμενεργάτθ και οι παραχωρθμζνοι χϊροι από 
τουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων και τα Λιμενικά Ταμεία ςτα Σωματεία εργαηομζνων, ςυνεχίηουν να 
αποτελοφν τουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ και παραμονισ των φορτοεκφορτωτϊν ςε κάκε λιμάνι, 
κακϊσ και τουσ χϊρουσ εναπόκεςθσ και φφλαξθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ 
των φορτοεκφορτϊςεων. Οι παραπάνω χϊροι, χρθςιμοποιοφνται και ωσ χϊροι ςυγκζντρωςθσ για 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ των ομάδων και τθσ αποςτολισ τουσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 
2. Κδιο δικαίωμα χριςθσ των παραπάνω χϊρων, ζχουν και οι φορτοεκφορτωτζσ, που παρζχουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ μζςω ατομικισ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, ανικουν ςε ομάδεσ ι ςε ενϊςεισ, ι 
απαςχολοφνται με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ.» 

                                                                                                                                                                                                 

μεταξφ των οποίων υπζρμετρθ διοικθτικι επιβάρυνςθ των υπθρεςιϊν, λόγω αοριςτίασ των διατάξεων του 

νόμου.  
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Β. Με τθν Απόφαςθ 2133.1/11071/2018 του Υπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Ρολιτικισ για τον 
«Κακοριςμό των όρων και των διαδικαςιϊν ειςόδου των λιμενεργατϊν ςτουσ λιμενικοφσ 
χϊρουσ», εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ του Γενικοφ Κανονιςμοφ Λιμζνων 514.  

Με τθ νεότερθ τροποποίθςθ, κακορίςτθκαν εκ νζου οι όροι και οι διαδικαςίεσ ειςόδου των 
λιμενεργατϊν ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ, αντίςτοιχα προσ το πλαίςιο του ΓΚΛ 51. Ειδικότερα, και 
ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ, ωσ «Λιμενικόσ χϊροσ» αποτελεί θ «χερςαία και 
καλάςςια ηϊνθ κάκε λιμζνα» και ωσ «Λιμενεργάτθσ» ότι αποτελεί ο «φορτοεκφορτωτισ που 
απαςχολείται ςε φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ διακίνθςθσ φορτίου ςτο Λιμζνα, κατά τθν ζννοια 
του ιςχφοντοσ νόμου περί Εκνικοφ Μθτρϊου Φορτοεκφορτωτϊν (Ε.Μ.Φ.), ο οποίοσ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Αϋ του Ε.Μ.Φ. ι ςτο Μθτρϊο Β’» και είναι εφοδιαςμζνοσ με 
Βεβαίωςθ εν ιςχφει του ΕΦΜ.  

Το αρ. 3 παρ. 1 κακορίηει το ποιοσ ζχει το δικαίωμα ειςόδου εντόσ λιμζνα και εκτζλεςθσ 
εργαςιϊν, και ότι ςυγκεκριμζνα «Δικαίωμα ειςόδου ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ, για τθν άςκθςθ 
του επαγγζλματοσ του λιμενεργάτθ, ζχει κάκε λιμενεργάτθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του 
παρόντοσ, εφόςον διακζτει Άδεια Ειςόδου Λιμενεργάτθ ςε Λιμενικοφσ Χϊρουσ, θ οποία εκδίδεται 
από Λιμενικι Αρχι.». Στθ ςυνζχεια δε, προβλζπεται θ διαδικαςία για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ 
ειςόδου, και τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, ενϊ θ άδεια ορίηεται ότι είναι περιοριςμζνθσ 
ιςχφοσ, ίςθσ προσ τθν Βεβαίωςθ του Ε.Μ.Φ., και δυνάμενθ να ανανεωκεί. Επίςθσ, θ παρ. 4 του 
ιδίου άρκρου ρθτά αναφζρει ότι «Θ Άδεια Ειςόδου Λιμενεργάτθ ςε Λιμενικοφσ Χϊρουσ ιςχφει για 
όλουσ τουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ, είναι αυςτθρά προςωπικι, μθ μεταβιβάςιμθ ςε τρίτουσ και 
ανακαλείται ςε περίπτωςθ που ο λιμενεργάτθσ παφςει να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Ε.Μ.Φ., κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 2.». 

Τζλοσ, θ παράγραφοσ 5 του άρ. 3 προβλζπει τθν διαδικαςία ανακοινϊςεωσ των 
φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν που πρόκειται να τελεςτοφν από ςυγκεκριμζνουσ 
φορτοεκφορτωτζσ, δθλϊνοντασ και τον αρικμό τθσ Βεβαίωςθσ του Ε.Μ.Φ. και των αδειϊν 
ειςόδου ςε λιμζνα. Θ ανακοίνωςθ αυτι διαβιβάηεται και προσ το φορζα διοίκθςθσ 
εκμετάλλευςθσ του λιμζνα.  

ΙΙΙ. Ο Κανονιςμόσ 2017/352 

Σφμφωνα με τον Κανονιςμό, οι φορτοεκφορτϊςεισ αποτελοφν λιμενικζσ υπθρεςίεσ οι οποίεσ 
περιλαμβάνονται ςτθ ρφκμιςι του. Συγκεκριμζνα:  

Το άρκρο 1 παράγραφοσ 1 προβλζπει ότι «Ο παρϊν κανονιςμόσ κεςπίηει: α) πλαίςιο για τθν 
παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν. β) κοινοφσ κανόνεσ ςχετικά με τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια 
και τα τζλθ λιμενικϊν υπθρεςιϊν και λιμενικϊν υποδομϊν.». 

Με τθν παράγραφο δφο, του ιδίου άρκρου 1, ορίηεται το πεδίο εφαρμογισ του εξ αντικειμζνου, 
ειδικότερα ότι ο «Κανονιςμόσ εφαρμόηεται ςτθν παροχι των ακόλουκων κατθγοριϊν λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν («λιμενικζσ υπθρεςίεσ»), είτε εντόσ τθσ ηϊνθσ του λιμζνα είτε ςτθν πλωτι οδό 
πρόςβαςθσ προσ τον λιμζνα: … β) διακίνθςθ φορτίων….», και, ςτθν παρ. 4, ορίηεται το εξ 

                                                           

4 Ο ΓΛΚ 51 είχε υιοκετθκεί με τθν υπ’ αρικμόν 514.1/2013/Σχ.2083 απόφαςθ του Υπουργοφ 

Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, και κακιζρωςε τθν άδεια ειςόδου ςτο λιμζνα, τθν οποία εξζδιδε θ 

Λιμενικι Αρχι, διάρκειασ μζχρι τθν λιξθ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτο Ε.Μ.Φ. Οι δε φορτοεκφορτωτζσ 

υποχρεοφντο να διαβιβάςουν κατάςταςθ λιμενεργατϊν ςτθ λιμενικι αρχι και ςτο φορζα διοίκθςθσ, εν 

όψει κάκε ςυγκεκριμζνθσ εργαςίασ που αναλαμβάνουν. 
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υποκειμζνου πεδίο του, ότι αφορά «όλουσ τουσ καλάςςιουσ λιμζνεσ του διευρωπαϊκοφ δικτφου 
μεταφορϊν, όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα II του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013.», 
μεταξφ αυτϊν είναι δε και θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Ρεραιτζρω, ο Κανονιςμόσ ςτουσ οριςμοφσ προςδιορίηει ότι «ωσ «διακίνθςθ φορτίου» νοείται «θ 
οργάνωςθ και διακίνθςθ του φορτίου μεταξφ του πλοίου που μεταφζρει το φορτίο και τθσ ξθράσ, 
είτε πρόκειται για ειςαγωγι, εξαγωγι ι διαμετακόμιςθ του φορτίου, ςυμπεριλαμβανομζνων τθσ 
επεξεργαςίασ, πρόςδεςθσ, λφςθσ, ςτοιβαςίασ, μεταφοράσ και προςωρινισ αποκικευςθσ του 
φορτίου ςτον αντίςτοιχο τερματικό ςτακμό διακίνθςθσ φορτίου που ςχετίηονται άμεςα με τθ 
μεταφορά του φορτίου, εξαιρουμζνων όμωσ, εκτόσ εάν αποφαςίςει διαφορετικά το κράτοσ μζλοσ, 
τθσ αποκικευςθσ εμπορευμάτων, τθσ αποςυςκευαςίασ, τθσ αναςυςκευαςίασ ι κάκε άλλθσ 
υπθρεςίασ προςτικζμενθσ αξίασ που ςχετίηεται με το φορτίο.», άρα ςτθν διακίνθςθ του φορτίου 
περιλαμβάνεται και θ εκτζλεςθ φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν.  

Ειδικότερα, για τθν διακίνθςθ φορτίου, ο Κανονιςμόσ εξαιρεί τθν εφαρμογι του Κεφαλαίου ΙΙ, το 
οποίο αφορά τθν παροχι των υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρ. 10. Πμωσ, εφαρμόηεται 
πλιρωσ το Κεφάλαιο ΙΙΙ, περί Χρθματοοικονομικισ Διαφάνειασ και Αυτονομίασ, και ςυγκεκριμζνα 
τα άρκρα 11 επ., και τα ςυναφι ηθτιματα χρεϊςεων τελϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν και λιμενικϊν 
υποδομϊν.  

Τζλοσ, οι μεταβατικζσ διατάξεισ προβλζπουν ότι ςφμφωνα με το άρκρο 21 «1. Ο παρϊν 
κανονιςμόσ δεν εφαρμόηεται ςε ςυμβάςεισ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ ςυνιφκθςαν 
πριν από τισ 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι οριςμζνου χρόνου», και «2. Οι ςυμβάςεισ παροχισ 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν που ςυνιφκθςαν πριν από τισ 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι αορίςτου 
χρόνου, ι ζχουν παρόμοια αποτελζςματα, τροποποιοφνται ϊςτε να ςυμμορφϊνονται με τον 
παρόντα κανονιςμό ζωσ τθν 1θ Ιουλίου 2025.», ενϊ ςφμφωνα με το άρκρο 22 του Κανονιςμοφ, 
«Ο παρϊν κανονιςμόσ αρχίηει να ιςχφει τθν εικοςτι θμζρα από τθ δθμοςίευςι του ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Εφαρμόηεται από τισ 24 Μαρτίου 2019.» 

Γ. Επιμζρουσ υμπεράςματα 

Από τθν ςυνολικι εκτίμθςθ του νομικοφ πλαιςίου, προκφπτουν τα ακόλουκα ςυμπεράςματα:  

Οι φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του λιμζνα, και εν προκειμζνω θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., αρχικά, εκ 
του νόμου, είχαν αποκλειςτεί από τθν παροχι των ςυγκεκριμζνων λιμενικϊν υπθρεςιϊν 
φορτοεκφορτϊςεωσ, παρά το γεγονόσ ότι είναι επιφορτιςμζνοι με τθν παροχι του ςυνόλου των 
υπολοίπων λιμενικϊν υπθρεςιϊν. Θ εξαίρεςθ αυτισ τθσ λιμενικισ υπθρεςίασ εδραηόταν ςτθν 
ίδια τθν φπαρξθ του προχπάρχοντοσ εξαιρετικοφ νομικοφ πλαιςίου για τισ φορτοεκφορτϊςεισ 
εντόσ κοινοχριςτων χϊρων (μεταξφ άλλων και το κ.ν. 5167/1931 και ν.δ. 1254/1949). Το 
εξαιρετικό πλαίςιο για τουσ φορτοεκφορτωτζσ περιελάμβανε τθν ειδικι αδειοδότθςθ από 
δθμόςιο όργανο, τον κακοριςμό τθσ αμοιβισ τθσ εργαςίασ τουσ μζςω Υπουργικισ απόφαςθσ, τθν 
υποχρζωςθ για τουσ χριςτεσ κοινοχριςτων χϊρων ςφναψθσ αναγκαςτικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ 
με τουσ αδειοδοτθμζνουσ φορτοεκφορτωτζσ και τθν εξαιρετικι απαλλαγι των εργοδοτϊν, 
κατόπιν ειδικισ διοικθτικισ διαδικαςίασ. Τζλοσ, επιβάλλονταν πεικαρχικζσ ποινζσ ςε εκφορτωτζσ, 
με ζςχατθ των ποινϊν, τθν αφαίρεςθ τθσ άδειασ φορτοεκφορτωτι, θ οποία ενεργοφνταν από 
δθμόςιο όργανο, ιτοι από τθν Ε..Φ. ξθράσ ι λιμζνοσ αντίςτοιχα, θ οποία αναλόγωσ ενεκρίνετο 
από τον αρμόδιο Υπουργό, και μετεγενεςτζρωσ από το Νομάρχθ. 

Ρλθν όμωσ, το πλαίςιο αυτό ζχει καταργθκεί ρθτά, μετά τθν απελευκζρωςθ των επαγγελμάτων, 
τθν οποία εξανιγγειλαν αρχικά, ο Ν.3919/2011 και ο Ν.4043/2012. Ακολοφκωσ, με δφο νόμουσ, 
το Ν.4093/2012 και τον Ν.4455/2017, υιοκετικθκε ζνα πλιρεσ και διαφορετικό πλαίςιο για τθν 
απελευκζρωςθ του εν λόγω επαγγζλματοσ. Σθμειϊνεται ότι ο Ν.4455/2017 κατιργθςε ςυνολικά 
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τθν υποπαράγραφο ΙΑ.7 του πρϊτου άρκρου του ν. 4093/2012, όπωσ και κάκε Υπουργικι 
Απόφαςθ που εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςι τθσ. Μόνθ, κατ’ εξαίρεςθ, διατιρθςε τθν ιςχφ τθσ 
παραγράφου 9 τθσ ΙΑ7 υποπαραγράφου του Ν.4093/2012, θ οποία είχε ιδθ ρθτά και ονομαςτικά 
καταργιςει το 2012 κάκε προγενζςτερθ προθγοφμενθ διάταξθ νόμου, μεταξφ των οποίων τουσ 
κ.ν. 5167/1931 και ν.δ. 1254/1949, οι οποίοι περιόριηαν τισ μετατραπείςεσ Α.Ε. από το ν. 
2932/2001, μεταξφ αυτϊν και θ ερωτοφςα Α.Ε.  

Επομζνωσ, δυνάμει των ανωτζρω, δεν προκφπτει ο ιςχυριςμόσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. ότι θ παροχι 
φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν βαςίηεται ςε εκιμικό δίκαιο υπζρ άλλων παρόχων. Τουναντίον, θ 
παροχι φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν αποτελεί πεδίο, υποκείμενο διαχρονικά, τουλάχιςτον 
επί εκατό ςυνεχόμενα ζτθ, ςε ςυγκεκριμζνουσ κανόνεσ δικαίου, οι οποίοι υιοκετοφνται κατά 
χρονικι αλλθλουχία και αλλθλοδιαδοχι δίχωσ κενό δικαίου. Επιπλζον δε, δεν παρατθρείται θ επί 
μακρό διάςτθμα απορρφκμιςθ του ανωτζρω πεδίου, ικανι να κεμελιϊςει εκιμικι αποκλειςτικι 
παροχι υπθρεςιϊν εκφόρτωςθσ υπζρ οποιουδιποτε παρόχου (προςϊπων ι ενϊςεων 
προςϊπων).  

Ρεραιτζρω, από δε το εξεταςκζν πλαίςιο των νόμων και κανόνων για τθν λειτουργία τθσ 
εταιρείασ, δεν προζκυψε καμία άλλθ διάταξθ θ οποία ρθτά, αδιάςτικτα, και ςυναφϊσ, άνευ 
οιαςδιποτε αμφιβολίασ, να απαγορεφει ςτον φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του λιμζνα 
τθν παροχι φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν, πλθν τθσ διάταξθσ του εδαφίου 14 του εικοςτοφ 
πρϊτου άρκρου του ν. 2932/2001, θ οποία αναφζρεται ςε ιδθ καταργθκείςα νομοκεςία. Θ δε 
νεότερθ νομοκεςία που τθν αντικατζςτθςε δεν επαναλαμβάνει αντίςτοιχθ δζςμευςθ ςε βάροσ 
των λιμζνων, μάλλον προβλζπει τθν επζκταςθ των λιμζνων και τθν επιβολι τελϊν και για τισ εν 
λόγω υπθρεςίεσ φορτοεκφορτϊςεωσ, κακϊσ υπάρχει ςχετικι νομοκετικι εξουςιοδότθςθ (άρκρο 
4 παρ. 4 του Ν. 4455/2017).  

Αντίκετα, τόςο ςτθν ΣΡ, όςο και ςτο εν ιςχφει καταςτατικό του, περιλαμβάνονται οι όροι για τθν 
παροχι όλων, ανεξαιρζτωσ, των λιμενικϊν υπθρεςιϊν.  

Επιπλζον, ο φορζασ, ιδθ από τθ ςφςταςι του ωσ λιμενικό ταμείο, το 1931, ιτοι ωσ Ν.Ρ.Δ.Δ., 
ειςζπραττε «εκ των δικαιωμάτων χριςεωσ τῶν μθχανθμάτων φορτϊςεωσ ἢ μεταφορᾶσ καὶ τῶν 
δεξαμενῶν.», ιτοι μεταξφ των εςόδων του λιμενικοφ ταμείου Βόλου περιλαμβάνονταν 
δικαιϊματα από τθν χριςθ επιδομϊν φορτοεκφορτϊςεωσ του λιμζνα.  

Επομζνωσ, θ παροχι υπθρεςιϊν φορτοεκφορτϊςεωσ ςε λιμζνα, μετά τθν κατάργθςθ τθσ κατ’ 
αποκλειςτικότθτα άςκθςισ τθσ από αδειοδοτθμζνουσ φορτοεκφορτωτζσ, οργανωμζνων εκτόσ 
του φορζα λιμζνα, ζχει καταςτεί ελεφκερθ και επιδιϊξιμθ από κάκε φυςικό και νομικό πρόςωπο, 
αρκεί να χρθςιμοποιεί πρόςωπα που φζρουν τισ νόμιμεσ ιδιότθτεσ.  

Ζτςι, το νεότερο πλαίςιο, που ειςιγαγε ο Ν.4455/2017 και οι εφαρμόηουςεσ υπουργικζσ 
αποφάςεισ, προβλζπει για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ φορτοεκφορτωτι ουδζνα γεωγραφικό 
περιοριςμό, ι εξάρτθςθ από το νομικό χαρακτθριςμό του τόπου όπου τελείται θ 
φορτοεκφόρτωςθ. Ρλζον, οι εφοδιαςμζνοι με τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Ε.Μ.Φ. και με άδεια 
ειςόδου ςε λιμζνα από τθν λιμενικι αρχι παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε οποιοδιποτε χϊρο 
φορτοεκφορτϊςεωσ, και ςε οποιοδιποτε λιμζνα τθσ χϊρασ. Αντίςτοιχα, οι φορτοεκφορτωτικζσ 
υπθρεςίεσ δφνανται να παρζχονται απευκείασ από φυςικά πρόςωπα (μζςω ατομικισ άςκθςθσ 
επαγγζλματοσ ι με ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ) αλλά και από ομάδεσ φυςικϊν προςϊπων, 
ενϊςεισ προςϊπων, ι επιχειριςεισ φορτοεκφορτϊςεων. Για δε τουσ παρόχουσ 
φορτοεκφορτϊςεων, θ αμοιβι ςυμφωνείται ελευκζρωσ με τον εκάςτοτε φορτοπαραλιπτθ 
κατόπιν διαπραγματεφςεωσ. Θ επιλογι για τθν ανάκεςθ του ζργου φορτοεκφορτϊςεωσ γίνεται 
από τουσ «εκάςτοτε φορτοπαραλιπτεσ, τουσ κυρίουσ των προσ διακίνθςθ εμπορευμάτων» και 
από «κάκε εξουςιοδοτθμζνο για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ φορτοεκφόρτωςθσ (εργοδότεσ)». Οι 
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ίδιοι και ο υπεφκυνοσ ομαδάρχθσ - αρχιεργάτθσ, κακορίηουν τισ ςυνκζςεισ εργαςίασ. Θ επιλογι 
τόςο τθσ ανάκεςθσ ζργου, όςο και τθσ ςφνκεςθσ τθσ εργαςίασ είναι ελεφκερθ. 

Επομζνωσ, θ παροχι κατά το ν. 4455/2017 είναι ανοικτι προσ τον ανταγωνιςμό, ουδζτερθ ωσ 
προσ το ποιοσ δφναται να τελεί φορτοεκφορτϊςεισ και επιτρζπεται θ ελεφκερθ διαπραγμάτευςθ 
μεταξφ χριςτθ λιμζνα και του παρόχου φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν, δίχωσ να αναφζρεται 
απαραίτθτα ςτθν ςυνδρομι του ιδίου του λιμζνα.  

Πμωσ, ταυτόχρονα, ο ν. 4455/2017 δεν απαγορεφει τθν δραςτθριοποίθςθ του λιμζνα 
προκειμζνου να παρζχει ο ίδιοσ τισ υπθρεςίεσ, ςε επίπεδο ελεφκερου ανταγωνιςμοφ, υπό το 
περιοριςμό ότι οι εργαηόμενοι ι οι ανάδοχοι κα ζχουν βεβαίωςθ του Ε.Μ.Φ. και άδεια ειςόδου 
ςε λιμζνα.  

Αντίκετα, θ παροχι φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν εκ μζρουσ του λιμζνα αποτελεί από τισ 
ςθμαντικότερεσ λειτουργίεσ αυτοφ, επιβάλλεται δε, να δφναται να αςκεί κατάλλθλο και επαρκι 
ζλεγχο, και να διατθρεί το λιμζνα προςβάςιμο και ελεφκερο προσ όλουσ τουσ πικανοφσ χριςτεσ. 
Ο φορζασ διαχείριςθσ του λιμζνα είναι υποχρεωμζνοσ εκ τθσ κζςεϊσ του, ωσ φορζασ διαχείριςθσ 
κοινοχριςτου πράγματοσ κατ’ άρκρον 932ΑΚ, να εγγυάται τθν κοινι χριςθ αυτοφ5.  

Επιπλζον, ο φορζασ διαχείριςθσ λιμζνοσ, εκ του καταςτατικοφ ςκοποφ του, επιδιϊκει τθν 
επίτευξθ του κζρδουσ μζςω τθσ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, επομζνωσ, μεταξφ άλλων, ζχει 
επενδφςει ςε λιμενικι υποδομι και επιδομι, τθν οποία δφναται και χρθςιμοποιεί και με ίδιον 
προςωπικό. Άλλωςτε, θ ΟΛΒ. Α.Ε. ιδθ ειςπράττει νομίμωσ δικαιϊματα από τθν χριςθ τθσ 
επιδομισ και υποδομισ τθσ για φορτοεκφορτωτικοφσ ςκοποφσ (βλ. Τιμολόγια που αναφζρονται 
υπ’ αρικ,. 26 ζωσ 30 ςτο νομικό πλαίςιο).  

Επιπροςκζτωσ, ςτο νεότερο πλαίςιο ζχει ειςαχκεί θ υποχρζωςθ γνωςτοποίθςθσ ςτον φορζα 
εκμετάλλευςθσ του λιμζνα των προςϊπων που πρόκειται να εκτελζςουν μία ςυγκεκριμζνθ 
φορτοεκφορτωτικι εργαςία. Θ υποχρζωςθ αυτι για πρϊτθ φορά προβλζφκθκε από το πλαίςιο 
του ν. 4093/2012, και τθν επανζλαβε και το νεότερο πλαίςιο του ν. 4455/2017.  

Άλλωςτε, ιδθ από το ν.4455/2017, το άρκρο 4 παρ. 4 προβλζπει τθ χοριγθςθ νομοκετικισ 
εξουςιοδότθςθσ για τισ πθγζσ χρθματοδότθςθσ6 των φορζων διοίκθςθσ προσ τον Υπουργό 
Ναυτιλίασ και τον Υπουργό Εργαςίασ, οι οποίοι κακίςτανται αρμόδιοι για τον κακοριςμό των 
«πάςθσ φφςεωσ δικαιωμάτων, αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων υπζρ των φορζων διοίκθςθσ και 
εκμετάλλευςθσ λιμζνων, με τα οποία επιβαρφνονται τα πλοία κατά τισ φορτοεκφορτϊςεισ». 
Επομζνωσ, ο νομοκζτθσ ζχει λάβει υπ’ όψιν του και τθν δυνατότθτα του φορζα εκμετάλλευςθσ 
λιμζνα να ειςπράττει αμοιβζσ από τθν εκτζλεςθ και φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν.  

Από τον Κανονιςμό 2017/352 δε, δεν προκφπτει ρθτά, οφτε και δφναται να ςυναχκεί ωσ 
ςυμπζραςμα, ότι θ παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν φορτοεκφορτϊςεωσ είναι αςυμβίβαςτθ με τθν 
ιδιότθτα του φορζα διαχείριςθσ του λιμζνα. Το αντίκετο προκφπτει, ότι δθλαδι, οι λιμζνεσ που 
παρζχουν τθν ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία διακίνθςθσ φορτίου δεν είναι υποχρεωμζνοι να τθροφν 
τουσ περιοριςμοφσ του Κεφαλαίου ΙΙ για το άνοιγμα των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, αν και θ 
διακίνθςθ φορτίου αποτελεί μία εκ των ςθμαντικότερων λιμενικϊν υπθρεςιϊν, «κορμοφ» για τθν 
φπαρξθ και τθν ανάπτυξθ του λιμζνα. Εξ αντιδιαςτολισ, θ υπαγωγι των λιμενικϊν υπθρεςιϊν 
διακίνθςθσ φορτίου ςτο Κεφάλαιο ΙΙΙ, ςθμαίνει τθν ειδικι μζριμνα του ευρωπαίου νομοκζτθ, οι 
διαχειριςτικοί φορείσ που παρζχουν οποιαδιποτε λιμενικι υπθρεςία, άρα και υπθρεςίεσ 

                                                           

5 Ολ ΣΕ 1210/2012 

6 Βλ. Αιτιολογικι ζκκεςθ του ν. 4455/2017 
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διακίνθςθσ φορτίου, οι ίδιοι ι μζςω άλλθσ νομικισ οντότθτασ, παρόχου για λογαριαςμό του 
διαχειριςτικοφ φορζα, να τθροφν ςαφζσ λογιςτικό ςφςτθμα, ενϊ αν ο ίδιοσ ο φορζασ παρζχει τθν 
υπθρεςία να τθρεί χωριςτοφσ λογαριαςμοφσ. 

Σε ςχζςθ τα αναφερόμενα από τθν ΟΛΒ Α.Ε. περί υπάρξεωσ εκπεφραςμζνων παραπόνων από 
χριςτεσ ςχετικά με φερόμενο αυκαίρετο κακοριςμό τιμολογίων χρζωςθσ των 
φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν, επιβαλλομζνων δίχωσ να προθγείται απαραιτιτωσ αντίςτοιχθ 
πραγματικι παροχι υπθρεςιϊν, χριηουν περαιτζρω διερεφνθςθσ. Διερερεφνθσ επίςθσ χριηει, α) 
θ, προσ διαςφάλιςθ εφαρμογισ ενιαίων κανόνων, εξζταςθ ςφννομων όρων ανταγωνιςμοφ κατά 
τθ ςφναψθ ςχετικϊν ςυμβάςεων, και β) το πεδίο τθσ παροφςθσ ωσ προσ τθν εφαρμογι ςε 
Λιμενικά Ταμεία και Δθμοτικά Λιμενικά Ταμεία.  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία,  

ΓΝΩΜΟΔΟΣΕΙ 

 

α) ότι είναι ςυμβατι θ παροχι υπθρεςιϊν φορτοεκφορτϊςεωσ από τον φορζα και ότι δφναται, 
κατ’ αρχιν, να παραςχεκεί είτε με το προςωπικό του ιδίου φορζα, είτε μζςω παρόχου 
αντίςτοιχων υπθρεςιϊν, εφόςον τθροφνται οι ειδικότεροι όροι που κζτει ο ν. 4455/2017 για το 
επάγγελμα του φορτοεκφορτωτι. 

β) ότι ο φορζασ δφναται, κατ’ αρχιν, να επιδιϊξει και ουχί επιβάλλει ςφναψθ ςφμβαςθσ με 
αντικείμενο φορτοεκφορτωτικζσ υπθρεςίεσ. 

 

 Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΑΛ 

Ραναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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