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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΤΗΝ 

ΑΡΙΘΜΗΣΗ 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr 
   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 43/2023 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1 0 8 η  

 
ΘΕΜΑ 9: Γνωμοδότηση επί Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής με θέμα «Επαναχάραξη Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου» 

 

Στις 21 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη , ώρα 10:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 108η Συνεδρίαση, δια ζώσης ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 
 

1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος  
2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος 
3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης 
4. Κουφός Παναγιώτης 
5. Πολέμης Ε. Διονύσιος (μέσω τηλ/ψης) 
6. Καμπούρης Γ. Φίλιππος  
7. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς (μέσω τηλ/ψης) 
8. Σταύρου Δ. Πέτρος (μέσω τηλ/ψης) 
 

 ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  
           1.  Κουμπαράκης Γεώργιος                                           
  
    
 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σ. 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ ΕΙΣ 1356/05-09-2022 επιστολής της υπ’ 
Α.Π. 9814/01-09-22 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
δυνάμει της οποίας διαβιβάστηκε στην Αρχή η υπ’ αρ. πρωτ. 64985/1-9-2022 του κ. Δημάρχου 
Βόλου με θέμα <<Επαναχάραξη Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου>> 

Ο Εισηγητής κ.   Αγουρόγιαννης Π. αναπτύσσει την από 16.02.2023 Εισήγησή του, που αφορά το 
ανωτέρω έγγραφο. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και τη 
σχετική Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Ο Ν. 4389/2016 (Α΄94), και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΔ΄ «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. - 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4389/2016» και τα αρ. 48 «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ. - Τροποποίηση των 
άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016».  

• Ο Ν. 2344/1940 (Α’154) Περί αιγιαλού και παραλίας 

• Ο Ν. 2971/2001 (Α'285) Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις 

• Ο Ν. 3153/2003 (Α'153) Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση κατάρτιση και επιμόρφωση και 
ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

• Ο Ν. 4150/2013 (Α'102) Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες 
διατάξεις. 

• Ο Ν. 4504/2017 (Α'184) Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής 
συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα 
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις. 

• Ο∆ΗΓΙΑ 2001/42/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιουνίου 
2001 σχετικά µε την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και 
προγραμμάτων. 

• Ο Ν. 3450/2006 (Α'64) Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες 
διατάξεις 

• Ο Ν. 4081/2012 (Α΄184) Περιστολή δημοσίων δαπανών, ρύθμιση θεμάτων δημοσιονομικών 
ελέγχων και άλλες διατάξεις 

• Ο Ν. 4014/2011 (Α΄209) Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση 
αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις 
αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος. 

• Ο Ν. 2987/2002 (Α΄27) Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 959/1979 «Περί Ναυτικής 
Εταιρείας» (ΦΕΚ 192 Α') και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας. 

• Ο Ν. 2932/2001 (Α'145) Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές, 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις. 

• Ο Ν. 4072/2012 (Α΄86) Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή - 
Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες 
διατάξεις. 
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• ΥΑ 3413.35/02/2001 (Β’ 1447) ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ 
ΒΟΛΟΥ Α.Ε.  

• ΥΑ 8216/224/13/8-11-2013 (ΑΑΠ’ 419) με θέμα «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan)) 
Λιμένα Βόλου και ΠΠΠΑ. 

3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης:  

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Υπαγωγή  

 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Σύμφωνα προς τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 112 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) μετά την 

αντικατάστασή του με το άρ. 48, ν. 4770/2021 (Α’ 15/2021) ορίζεται : «Περαιτέρω η Ρ.Α.Λ. είναι 

αρμόδια για : …ε) τη γνωμοδότηση - κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων 

λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού 

λιμενικού συστήματος…». Ακολούθως σύμφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 112 παρ. 2 1 περ. γ 

του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως έχει τροποποιηθεί αντικατασταθεί και ισχύει προκύπτει ότι: «1. Η 

Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) … αα) 

… ββ) … β) … γ) … την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς 

εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό 

των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της 

συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς στόχους».  

Τέλος σύμφωνα προς την διάταξη του άρθρου 1 παρ. Β του ν. 4597/2019 (Α’ 35), «…Κυρώνονται 

και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτών, οι συμβάσεις 

παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κατωτέρω 

αναφερόμενων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.: Α)… Β) Η από 19.11.2002 Σύμβαση Παραχώρησης 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία, το 

περιεχόμενο της οποίας έχει κατά λέξη ως εξής: (Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Σύμβασης και τα 

συναπτόμενα Παραρτήματα)…».  

Μετά την κύρωση της από 19.11.2002 Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και του 

Οργανισμού Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία, η Ρ.Α.Λ. κρίνεται αρμόδια να εξετάσει το αίτημα 

περί τροποποίησης της χερσαίας ζώνης της Ο.Λ.Β. Α.Ε. στο πλαίσιο αιτήματος του κ. Υ.ΝΑ.Ν.Π. επί 
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ειδικού θέματος λιμένα, ως είναι η τροποποίηση της χερσαίας ζώνης, ενόψει και του γνωστού 

προβλήματος της σπανιότητας των γαιών για τα λιμάνια εντός αστικού πολεοδομικού 

περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα της εφαρμογής και τήρηση των όρων της εν λόγω σύμβασης 

Παραχώρησης της Ο.Λ.Β. Α.Ε., αλλά και της μελλοντικής ανάπτυξης του Λιμένα.  

 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

1.1. Διατάξεις για την σύσταση και λειτουργία της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. συστάθηκε δυνάμει των διατάξεων του ν. 2932/2001 (Α’ 145) για την μετατροπή των 

λιμενικών ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες Οργανισμών Λιμένων. Σύμφωνα προς την διάταξη του 

άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145) προβλέπεται ότι: «… 3. Τα Νομικά Πρόσωπα 

Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία … Λιμενικό Ταμείο Βόλου, …μετατρέπονται σε ανώνυμες 

εταιρίες με τις επωνυμίες αντίστοιχα … "Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία", … και με 

διακριτικό τίτλο αντίστοιχα "Ο.Λ.Β. Α.Ε."… 4. α) `… η) Έδρα της ανώνυμης εταιρείας Οργανισμός 

Λιμένος Βόλου ορίζεται ο Δήμος Βόλου… 5. Κάθε Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. της παραγράφου 3 είναι 

ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με Σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, τελεί 

υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και διέπεται συμπληρωματικά από τις 

διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (Α’ 144), τις διατάξεις του β.δ. 14/19.1.1939 (Α’ 24) και του α.ν. 

2344/1940 (Α’ 154), όπως κάθε φορά ισχύουν. 6. α) Η κινητή και ακίνητη περιουσία του 

μετατρεπόμενου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου περιέρχεται στην Ανώνυμη Εταιρεία, η 

οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, καθώς και σε κάθε 

δικαιοπραξία που έχει συναφθεί και ευρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 

ως καθολικός διάδοχος του νομικού προσώπου. Προκειμένου περί ακινήτων ή εμπραγμάτων 

δικαιωμάτων επί ακινήτων του μετατρεπόμενου Λιμενικού Ταμείου, ως νομικού προσώπου 

δημοσίου δικαίου, που περιέρχονται στην Α.Ε. η επερχόμενη, από την έναρξη της ισχύος του νόμου 

αυτού μεταβολή σημειώνεται με αίτηση της εταιρείας ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των 

αρμόδιων υποθηκοφυλακείων. Οι μεταβιβάσεις αυτές απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, 

τέλος χαρτοσήμου, εισφορά, καθώς και δικαιώματα υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. β) Οι εκκρεμείς 

δίκες κάθε μετατρεπόμενου νομικού προσώπου συνεχίζονται από την Α.Ε., χωρίς να επέρχεται 

βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτούνται άλλες ειδικότερες διατυπώσεις ή ενέργειες για τη 

συνέχισή τους. … 8. Η μελέτη και εκτέλεση έργων στην περιοχή αρμοδιότητας των Α.Ε. εγκρίνεται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. Αν πρόκειται για έργα εθνικού επιπέδου, απαιτείται η έγκριση 

της πράξης του Διοικητικού Συμβουλίου, πριν την εκτέλεσή της από τον Υπουργό Εμπορικής 

Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης εθνικής λιμενικής πολιτικής, καθώς και από τον Υπουργό 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, ο οποίος εποπτεύει τις Α.Ε. στον τομέα των 
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έργων. 9. α) Τα λιμενικά έργα των Α.Ε. εκτελούνται μετά από έγκριση του Υπουργείου Εμπορικής 

Ναυτιλίας στο πλαίσιο της ασκούμενης από αυτό ενιαίας ναυτιλιακής και λιμενικής πολιτικής της 

χώρας. β) Οι προσχώσεις στη θάλασσα προς εξυπηρέτηση των σκοπών της Α.Ε. εκτελούνται ύστερα 

από την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου 

Ναυτικού και κατά παρέκκλιση του άρθρου 9 του α.ν.2344/1940. γ) Επισκευές - επεμβάσεις τοπικού 

χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης στις περιοχές αρμοδιότητας των ΑΕ εκτελούνται σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της 

Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών της 

Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι 

ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή στην 

αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων 

και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση θεμελιωδών 

δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση και κυκλοφορία 

βαρέων οχημάτων, απο- επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά φαινόμενα κλπ.) ή και από 

έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κλπ.), όπως ιδίως υποσκαφές 

(σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και προβλήτες, καθιζήσεις 

ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες θωράκισης - προστασίας 

εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός), ββ) δεν τροποποιούν με οποιονδήποτε τρόπο τα 

γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών εγκαταστάσεων, γγ) ο προϋπολογισμός 

δαπάνης δημοπράτησης τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. 

και δδ) συνδέονται άρρηκτα με την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής 

εγκατάστασης. Για την έναρξη εκτέλεσης των επισκευών - επεμβάσεων της παραγράφου αυτής 

απαιτείται αστυνομικής φύσεως άδεια της αρμόδιας λιμενικής αρχής. 

10. Οι αναγκαίοι για την εκπλήρωση του σκοπού των Α.Ε. κανονισμοί εκδίδονται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Συμβουλίου Διεύθυνσης. Μέχρι την έκδοση των κανονισμών 

του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος 

του παρόντος νόμου. 

11. `Οπου στην ισχύουσα νομοθεσία ή σε έγγραφα δημόσια ή ιδιωτικά αναγράφεται η επωνυμία 

του Λιμενικού Ταμείου που μετατρέπεται, νοείται, από την έναρξη ισχύος του νόμου υπαγωγής, η 

Α.Ε. 

 12. Οι Α. Ε. του παρόντος νόμου εξασφαλίζουν όλες τις λιμενικές εξυπηρετήσεις στις δημόσιες 

υπηρεσίες και ένοπλες δυνάμεις. Τα σκάφη του Λιμενικού Σώματος απαλλάσσονται της καταβολής 

τελών και δικαιωμάτων για την εξυπηρέτησή τους στις εγκαταστάσεις των Α.Ε. 
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 13. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Α.Ε. που θα αναγράφεται στο καταστατικό της αφορά λογιστική 

διευκόλυνση της Εταιρείας και δεν θα καταβάλλεται σε χρήμα ούτε θα συμψηφίζεται κατά 

οποιονδήποτε τρόπο με την αξία των περιουσιακών στοιχείων, με την οποία θα σχηματιστεί 

οριστικά το μετοχικό της κεφάλαιο. 

 14. Οι διατάξεις του κ.ν. 5167/1931 (Α’ 222) και του ν.δ. 1254/1949 (Α’ 288), όπως τροποποιήθηκαν 

και ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί 

φορτοεκφορτώσεων στα λιμάνια της χώρας ισχύουν και για τις Α.Ε. του παρόντος νόμου.  

15. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να προσδιοριστούν τα όρια της ζώνης Λιμένα των Οργανισμών 

Λιμένων Α.Ε. (αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 57 ν. 4676/2020, A 67)…» 

 Περαιτέρω σύμφωνα προς τη διάταξη του άρθρου 23 του ν. 2932/2001 (Α’ 145) προβλέπεται η 

συνυπογραφή συμβολαίου – σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ο.Λ.Β. Α.Ε. και του Ελληνικού 

Δημοσίου εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας: « 

…Μεταξύ του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της 

Εταιρείας αφ` ενός, και του ελληνικού Δημοσίου, εκπροσωπουμένου από τους Υπουργούς Εθνικής 

Οικονομίας και Εμπορικής Ναυτιλίας, συνάπτεται "Συμβόλαιο Διαχείρισης", στο οποίο 

καθορίζονται με λεπτομέρειες και, στο πλαίσιο του Στρατηγικού και του Επιχειρησιακού Σχεδίου, οι 

στόχοι που ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος αναλαμβάνουν 

να εκπληρώσουν κατά τη Διάρκεια της θητείας τους. Αν διαπιστωθεί σοβαρή απόκλιση των 

μεγεθών ή του χρόνου πραγματοποίησης των στόχων που δεν δικαιολογείται επαρκώς ή αν 

συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και 

Εμπορικής Ναυτιλίας δύνανται να καταγγελθούν το Συμβόλαιο Διαχείρισης και οι συμβάσεις του 

Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου καινα ανακληθεί ο 

διορισμός τους…». 

Ο Ο.Λ.Β. Α.Ε. είναι νομικό πρόσωπο εποπτευόμενο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου 

σύμφωνα προς τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων εικοστού πρώτου παρ. 5 και εικοστού 

τρίτου του ν. 2932/2001 (Α’ 145)«…1. Ο Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας παρίσταται ο ίδιος ή δια 

ειδικού αντιπροσώπου στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Ανώνυμης Εταιρείας 

που αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου εικοστού πρώτου...» οι δε μετοχές του έχουν 

εκχωρηθεί κατά 100% στο ΤΑΙΠΕΔ. Συγκεκριμένα, με την απόφαση 222/5.11.2012 (Β΄ 2996) της 

Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων μεταβιβάσθηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ 

(το οποίο έχει αποκλειστικό σκοπό την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων της ιδιωτικής 

περιουσίας του Δημοσίου, καθώς και περιουσιακών στοιχείων ΝΠΔΔ ή των δημοσίων 

επιχειρήσεων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου άμεσα ή έμμεσα στο 
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Δημόσιο, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι των εσόδων – άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 3986/2011, 

Α΄ 152) για τον ως άνω σκοπό το 100% τον μετοχών μεταξύ άλλων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 

1.2. Νομοθετικές προβλέψεις για την κυριότητα των κτημάτων στις χερσαίες ζώνες λιμένα. 

Με τον α.ν. 2344/1940 «Περί αιγιαλού και παραλίας» (Α΄ 154), ο οποίος καταργήθηκε με το άρθρο 

34 παρ. 3 του ήδη ισχύοντος ν. 2971/2001 (βλ. κατωτέρω), ορίζει στο άρθρο 14 ότι «Εν εκάστω 

λιμένι καθορίζεται έκτασις ξηράς και θαλάσσης εν συνεχεία ή διακεκομμένη, εν η το οικείον 

Λιμενικόν Ταμείον εκτελεί ή προβλέπεται ότι συντόμως θα εκτελέση τ’ αναγκαιούντα διά την 

εξυπηρέτησιν της εμπορικής, ναυτικής και επιβατικής κινήσεως του λιμένος έργα, υπό του Νόμου 

χαρακτηριζόμενα ως λιμενικά, ήτις έκτασις καλείται ‘Ζώνη του Λιμένος’ και διακρίνεται εις 

χερσαίαν και θαλασσίαν», στο άρθρο 15 παρ. 1 ότι «Η χερσαία ζώνη αποτελείται από τον αιγιαλόν 

και τους παρ’ αυτόν αναγκαιούντας, διά τα εν τω προηγουμένω άρθρω έργα, παραλιακούς χώρους. 

Όπου υφίσταται σχέδιον ρυμοτομίας, η εσωτερική οριακή γραμμή της χερσαίας ζώνης δεν δύναται 

να φθάση πέραν της εγγυτέρας οικοδομικής γραμμής», ενώ στο μεν άρθρο 17 του ίδιου νόμου 

προβλέπονται τα όργανα και η διαδικασία καθορισμού της χερσαίας ζώνης λιμένος, στο δε άρθρο 

18 ορίζεται ότι «1. Οι χώροι και εν γένει τα κτήματα τα περιλαμβανόμενα εντός της ζώνης του 

λιμένος είναι της κατηγορίας των κοινοχρήστων Δημοσίων κτημάτων και ων η κυριότης ανήκει εις 

το Δημόσιον, η χρήσις όμως και η εκμετάλλευσις αυτών διά σκοπούς καθαρώς λιμενικούς ανήκει 

εις το Λιμενικόν Ταμείον. 2. Τα εν τη ζώνη του Λιμένος ιδιωτικά κτήματα απαλλοτριούνται 

αναγκαστικώς λόγω δημοσίας ανάγκης ...». Εξάλλου, στο άρθρο 137 παρ. 1 του Κώδικα Δημοσίου 

Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), ορίζονται τα εξής: «Ο λιμήν 

περιλαμβάνει: α) .... β) τμήμα εδάφους καλούμενον ‘χερσαία ζώνη λιμένος’ όπερ διήκει καθ’ όλον 

το μήκος του λιμένος και εξικνείται εις βάθος και έκτασιν περιλαμβάνουσαν τα λιμενικά τεχνικά 

έργα, τους χώρους και εγκαταστάσεις τας εξυπηρετούσας τας λειτουργικάς ανάγκας τούτου (ως 

προβλήτας, αποβάθρας, παραλιακά πεζοδρόμια, ναυπηγεία, ιχθυόσκαλας, ναυταθλητικές 

εγκαταστάσεις, χώρους φορτοεκφορτωτικών εργασιών και εναποθέσεως φορτίων, διακινήσεως 

επιβατών) προς εξυπηρέτησιν των διά θαλάσσης συγκοινωνιών και μεταφορών από της ξηράς εις 

την θάλασσαν και αντιστρόφως». Περαιτέρω, στο ν. 2971/2001 (285Α) προβλέπονται τα εξής: Στο 

άρθρο 1 ότι: «Ορισμοί. 1. … 7. «Λιμένας» είναι ζώνη ξηράς και θάλασσας μαζί με έργα και 

εξοπλισμό, που επιτρέπουν κυρίως την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών 

αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την 

εξυπηρέτηση επιβατών και οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τις θαλάσσιες μεταφορές. 8. ...… 9. «Φορέας διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα» είναι κάθε δημόσιος φορέας ή φορέας της Αυτοδιοίκησης ή ιδιωτικός ή 
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μικτός φορέας που έχει, κατά νόμο, την ευθύνη της διοίκησης και της εκμετάλλευσης λιμένα», στο 

άρθρο 18 ότι: «Ζώνη λιμένα. 1. Σε κάθε παράκτια περιοχή, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις 

συντρέχει λόγος δημιουργίας ή επέκτασης λιμένα, καθορίζεται έκταση ξηράς και θάλασσας, 

συνεχής ή διακεκομμένη στην οποία ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα 

μπορεί να εκτελέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας περί λιμενικών ταμείων και στα πλαίσια ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού 

της χώρας, έργα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, 

τουριστικής και αλιευτικής κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. Η έκταση 

αυτή καλείται ζώνη λιμένα και διακρίνεται σε χερσαία και θαλάσσια. 2. … 3. …», στο άρθρο 19 ότι: 

«Χερσαία ζώνη λιμένα. 1. Η χερσαία ζώνη λιμένα αποτελείται από τον αιγιαλό και τους 

αναγκαιούντες συνεχόμενους παραλιακούς χώρους για την εκτέλεση των έργων που αναφέρονται 

στο προηγούμενο άρθρο.. Όπου που υπάρχει σχέδιο πόλεως, το όριο της χερσαίας ζώνης δεν 

μπορεί να επεκταθεί πέρα από την πλησιέστερη ρυμοτομική γραμμή του εγκεκριμένου σχεδίου 

πόλεως. …. 2. Όπου υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο ρυμοτομίας και η χερσαία ζώνη είναι ανεπαρκής 

για τις ανάγκες του λιμένα, τότε αυτή μπορεί να επεκταθεί και πέραν του ορίου της παραγράφου 

1, με την προϋπόθεση ότι προηγουμένως θα τροποποιηθεί το εγκεκριμένο σχέδιο ρυμοτομίας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. … 3. … 5. Επιτρέπεται με δαπάνες του αρμόδιου φορέα 

διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα η περίφραξη ολόκληρης ή μέρους της χερσαίας ζώνης λιμένα. 

…», στο άρθρο 21 ότι: «Καθορισμός χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα. 1. Με απόφαση του 

φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη των 

Υπουργείων Εμπορικής Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 

Δημόσιων Έργων, Πολιτισμού, του Γ.Ε.Ν. και της Γενικής Διεύθυνσης Αλιείας του Υπουργείου 

Γεωργίας, καθορίζεται το όριο της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα [όπως το εδάφιο αυτό 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3153/2003, Α΄ 153]. … 2. Η απόφαση του φορέα διοίκησης 

και εκμετάλλευσης λιμένα εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και δημοσιεύεται 

στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μαζί με το διάγραμμα. 3. …», στο άρθρο 22 ότι: «Καθεστώς 

χερσαίων χώρων ζώνης λιμένα. 1. Οι χώροι και όλα εν γένει τα κτήματα, που περιλαμβάνονται στη 

ζώνη λιμένα είναι κοινόχρηστα δημόσια κτήματα και ανήκουν στο Δημόσιο κατά κυριότητα, η 

χρήση όμως και η εκμετάλλευσή τους ανήκει στον οικείο φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένα. Αν στη ζώνη λιμένα περιλαμβάνονται ιδιωτικά κτήματα, απαλλοτριώνονται αναγκαστικά 

για λόγους δημόσιας ωφέλειας υπέρ του Δημοσίου με δαπάνες του αρμόδιου φορέα διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένα και σε περίπτωση αδυναμίας του με δαπάνες του Δημοσίου σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις. 2. … Οι διατάξεις περί εμπορικών μισθώσεων δεν εφαρμόζονται για τους 

χώρους της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα. 3. …». 
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Όπως προκύπτει από τις αμέσως ανωτέρω παρατεθείσες διατάξεις τόσο του προϊσχύσαντος α.ν. 

2344/1940, όσο και του ήδη ισχύοντος ν. 2971/2001, σε συνδυασμό με το άρθρο 137 παρ. 1 του 

Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, οι περιλαμβανόμενοι στη χερσαία ζώνη λιμένος χώροι, 

δηλαδή ο αιγιαλός και οι συνεχόμενοι παραλιακοί, αποτελούν κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν 

κατά κυριότητα στο Δημόσιο, προοριζόμενους μόνο για έργα και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν 

την εμπορική, επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική και αλιευτική κίνηση και γενικότερα τις 

λειτουργικές ανάγκες του λιμένος (ΣτΕ 4336/2011, βλ. ΣτΕ 2500/2009, 3397/2001, 1358/2001, 

2913/1968, πρβλ. ΣτΕ 2088/2003). Περαιτέρω, οι χώροι της χερσαίας ζώνης λιμένος είναι χώροι 

ειδικών χρήσεων, οι οποίες ορίζονται στην παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001, ήτοι χρήσεις για 

την υποδοχή κάθε είδους πλωτών μέσων και σκαφών αναψυχής, τη φορτοεκφόρτωση, 

αποθήκευση, παραλαβή και προώθηση των φορτίων τους, την εξυπηρέτηση επιβατών και 

οχημάτων και την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα 

με τις θαλάσσιες μεταφορές, τα δε έργα τα οποία μπορούν να πραγματοποιηθούν εντός αυτών 

είναι αποκλειστικώς έργα που αφορούν τα αμέσως εξυπηρετούμενα δια του λιμένος εθνικά 

κοινωνικά και οικονομικά συμφέροντα (πρβλ. ΣτΕ 1358/2001, 4497/2009). 

 

1.3.Διατάξεις νόμων σχετικά με την σύνταξη, ολοκλήρωση, επικαιροποίηση του MASTER PLAN. 

Σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4150/2013, ως ισχύει, οι Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης 

λιμένων διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σημασίας, υποχρεούνται να προβούν στη σύνταξη, 

την ολοκλήρωση ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης 

(MasterPlan ή για συντομία: Αναπτυξιακό Πρόγραμμα) για τους λιμένες ευθύνης τους, που 

ανήκουν στις δύο προαναφερθείσες κατηγορίες. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 ο καθορισμός των χρήσεων γης και όρων 

και περιορισμών δόμησης πραγματοποιείται στην περίπτωση λιμένων της χώρας, που έχουν 

χαρακτηριστεί ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος, Εθνικής Σημασίας και Μείζονος 

Ενδιαφέροντος, με έκδοση προεδρικού διατάγματος κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. 

Περαιτέρω σύμφωνα με την οδηγία 2001/42/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με 

την έκδοση της ΚΥΑ ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ.107017/2006 (Β’ 1225) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

για την έγκριση Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου και Χωροταξικού Σχεδιασμού ή Προγράμματος 

Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) απαιτείται Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

καθώς ο όρος ‘’Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο και Χωροταξικός Σχεδιασμός ή Πρόγραμμα Έργων 

Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.)’’ εμπίπτει στις Πρόνοιες των άρθρων 2 και 3 της Οδηγίας 2001/42/ΕΚ 

και της Εθνικής Νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση η έγκριση των έργων του Master Plan αποτελεί 

σχέδιο το οποίο υπόκειται στην Οδηγία 2001/42/EK στο βαθμό και κατά το μέρος που καθορίζονται 
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νέοι όροι δόμησης και χρήσης γης και σε κάθε περίπτωση αδιάρρηκτα με την έκδοση ΠΔ, όπως ο 

νόμος επιτάσσει. 

Τέλος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου δεκάτου εννάτου ν. 2932/2001 (Α’ 145), όπως έχουν 

τροποποιηθεί αντικατασταθεί και ισχύουν ισχύει ότι: «1. α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). β. Η 

Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και μετέχουν 

με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, δύο 

(2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρμόδιοι Γενικοί 

Γραμματείς, ως εκπρόσωποι, των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής 

Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και 

Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και 

ένας (1) εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλούνται υποχρεωτικά, χωρίς 

δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) 

εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) 

εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος 

του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών 

Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών 

Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Κ.Φ.Ν.), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου 

και/ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις 

συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές 

Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης 

και προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων 

Υπουργείων, με αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα. 

γ. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος 

προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και 

επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ., που 

επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 

εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων της 

περίπτωσης β’ του παρόντος άρθρου, που συμμετέχουν στην Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται με απόφαση 

του οικείου Υπουργού. Ως αναπληρωτές των Γενικών Γραμματέων ορίζονται οι κατά περίπτωση 

Γενικοί Διευθυντές των εν λόγω Γενικών Γραμματειών. 2. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής εποπτεύει τη λειτουργία της Επιτροπής και δύναται να εισάγει θέματα προς συζήτηση, 
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ακόμη και εκτός ημερησίας διατάξεως. 3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής ρυθμίζονται θέματα αναπλήρωσης των μελών της Επιτροπής, λειτουργίας της, 

γραμματειακής υποστήριξής της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 4. Έργο της 

Επιτροπής είναι: α) Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη 

δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός των 

προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του 

θεσμοθετημένου εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασμού. β) Η ιεράρχηση των 

εκτελεστέων έργων και η κατανομή πιστώσεων μεταξύ αυτών. γ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών 

εκτέλεσης λιμενικών έργων, με στόχο την προσαρμογή της λιμενικής υποδομής στη νέα τεχνολογία 

ναυπήγησης πλοίων και στις νέες συνθήκες που δημιουργεί η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας. δ) Η 

παρακολούθηση εκτέλεσης των λιμενικών έργων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, από τους 

αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. ε) Η παροχή γνώμης για την έγκριση, αναθεώρηση και 

επικαιροποίηση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Μελετών Διαχείρισης (Master Plans) ή 

Προγραμμάτων Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.). Για τους λιμένες αρμοδιότητας των 

δημοτικών λιμενικών ταμείων, της πιο πάνω γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. προηγείται η χορήγηση γνώμης 

από το αρμόδιο δημοτικό συμβούλιο εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή σχετικού 

αιτήματος από τον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. Η σύνταξη Αναπτυξιακού 

Προγράμματος και η Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) είναι υποχρεωτική για τους λιμένες που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας, σύμφωνα με την κατάταξη 

λιμένων του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α’ 64). Για λιμένες μείζονος ενδιαφέροντος, σύμφωνα με 

την πιο πάνω κατάταξη, συντάσσεται Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.). στ) Η παροχή 

γνώμης κατά την περ. δ’ της παρ. 9. 5. α. Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων 

διεθνούς ενδιαφέροντος εθνικής σημασίας υποχρεούνται, έως την 31η.12.2023, να προβούν στη 

σύνταξη ή την επικαιροποίηση του Αναπτυξιακού Προγράμματος και της Μελέτης Διαχείρισης 

(Master Plan) για τους λιμένες ευθύνης τους. β. Από την υποχρέωση της περ. α’ εξαιρούνται οι 

φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων, των οποίων το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και η 

Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) κυρώθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4081/2012 (Α’ 184). 6. 

Υφιστάμενα έργα της παρ. 2 του άρθρου 46, σε Οργανισμούς Λιμένων και σε Λιμενικά Ταμεία 

(δημοτικά ή κρατικά), με εξαίρεση τις κτιριακές εγκαταστάσεις, μη νομίμως εκτελεσθέντα έως την 

ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου από φορείς του Δημοσίου, θεωρούνται νόμιμα από 

τον χρόνο έγκρισής τους από την Ε.Σ.Α.Λ. του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 

Διαχείρισης (Master Plan) του λιμένα στο οποίο αυτά έχουν αποτυπωθεί και ενταχθεί, και της 

αντίστοιχης απόφασης έκδοσης των Περιβαλλοντικών Όρων. Η νομιμοποίηση κτιριακών 

εγκαταστάσεων εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
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4014/2011 (Α’ 209) και του άρθρου 16 παρ. 2.δ) του ν. 4178/2013 (Α’ 174). 7. … 8… 9. α) Με 

προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Ε.Σ.Α.Λ., εγκρίνονται τα 

Αναπτυξιακά Προγράμματα και Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) των λιμένων της 

χώρας που έχουν χαρακτηρισθεί ως διεθνούς ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας. Με τα σχέδια 

αυτά καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της ζώνης λιμένα, οι χρήσεις γης και οι όροι 

και περιορισμοί δόμησης στη χερσαία ζώνη του λιμένα, οι επιτρεπόμενες προσχώσεις και τα 

γενικά χαρακτηριστικά των προγραμματιζόμενων έργων που εξυπηρετούν την εμπορική, 

επιβατική, ναυτιλιακή, τουριστική, βιομηχανική και αλιευτική κίνηση, καθώς και την επισκευή 

και τον δεξαμενισμό πλοίων, η κυκλοφοριακή οργάνωση και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για 

την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα. Με τα ίδια προεδρικά 

διατάγματα γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των πιο πάνω σχεδίων, ύστερα από τήρηση 

της διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής εκτίμησης κατά τις οικείες διατάξεις, με εκπόνηση 

Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και υποβολή στη Διεύθυνση 

Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαβούλευση με 

το κοινό και τις αρμόδιες αρχές, αξιολόγηση της μελέτης και των αποτελεσμάτων της 

διαβούλευσης, καθώς και έκδοση εισήγησης, οι όροι της οποίας ενσωματώνονται στο διάταγμα. 

Εφόσον στη χερσαία ή θαλάσσια ζώνη του λιμένα υπάρχουν μνημεία, αρχαιολογικοί χώροι, 

ιστορικοί τόποι ή άλλα πολιτιστικά στοιχεία και σύνολα, τα προεδρικά διατάγματα του πρώτου 

εδαφίου προτείνονται και από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. β) Η διαδικασία της περ. 

α’ εφαρμόζεται και για κάθε αναθεώρηση ή ουσιώδη τροποποίηση των Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων και των Μελετών Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) των λιμένων διεθνούς 

ενδιαφέροντος ή εθνικής σημασίας. Κατ’ εξαίρεση, με κοινές αποφάσεις των Υπουργών 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη της 

Ε.Σ.Α.Λ., μπορεί να επέρχονται μεμονωμένες και μη ουσιώδεις τροποποιήσεις στα Αναπτυξιακά 

Προγράμματα και τις Μελέτες Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) των πιο πάνω λιμένων. Για τις 

τροποποιήσεις αυτές δεν απαιτείται να ακολουθηθεί η διαδικασία της στρατηγικής 

περιβαλλοντικής εκτίμησης, εφόσον κατά τον διενεργούμενο περιβαλλοντικό προέλεγχο 

διαπιστωθεί ότι δεν επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. γ) Η έγκριση Π.Ε.Α.Λ. για 

λιμένες που έχουν χαρακτηρισθεί ως μείζονος ενδιαφέροντος γίνεται με κοινές αποφάσεις των 

Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώμη 

της Ε.Σ.Α.Λ. Με τις ίδιες αποφάσεις γίνεται και η περιβαλλοντική έγκριση των πιο πάνω 

προγραμμάτων, κατόπιν τήρησης των σχετικών διατάξεων περί στρατηγικής περιβαλλοντικής 

εκτίμησης, όπου αυτό απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Για την έγκριση Π.Ε.Α.Λ. σε 
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υφιστάμενο λιμένα ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικού προελέγχου, προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν απαιτείται ή όχι η τήρηση πλήρους διαδικασίας στρατηγικής περιβαλλοντικής 

εκτίμησης. δ) Στους λοιπούς λιμένες τοπικής σημασίας, ο καθορισμός των χρήσεων γης και όρων 

και περιορισμών δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένα, γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και, ύστερα από γνώμη της 

Ε.Σ.Α.Λ.. ε) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με 

τις οποίες εγκρίνονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης λιμένων, επέχουν θέση 

σύμφωνης γνώμης για τη ρύθμιση των ζητημάτων αυτών με προεδρικό διάταγμα, εκτός αν στο 

μεταξύ υποβληθεί νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα (Master Plan) 

προς έλεγχο ή ζητείται η επικαιροποίηση του ισχύοντος. 10. …». 

Η ως άνω τροποποίηση του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001, ως προς την ανάγκη 

ρύθμισης των κανονιστικών, μεικτής φύσης και ατομικών πράξεων που άπτονται της ρύθμισης 

πολεοδομικών και ρυμοτομικών ζητημάτων όταν οι λιμένες ευρίσκονται εντός εγκεκριμένων 

πολεοδομικών σχεδίων υπαγορεύτηκε από την πάγια νομολογία του ΣτΕ σύμφωνα προς την οποία, 

επειδή, στο άρθρο 24 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με το από 6.4.2001 Ψήφισμα της Ζ΄ 

Αναθεωρητικής Βουλής (Α΄ 84), ορίζεται ότι «1. Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού 

περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του 

το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της 

αρχής της αειφορίας ... 2. Η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η 

πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη 

ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η 

λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι 

διαβίωσης». Κατά τα παγίως κριθέντα, καθ’ ερμηνεία του άρθρου 24 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, 

στην προστασία του οποίου υπάγονται και τα οικοσυστήματα των ακτών, τα οποία πρέπει να 

τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς ήπιας διαχείρισης και ανάπτυξης, η κατασκευή λιμένων 

οποιασδήποτε κατηγορίας σε οποιαδήποτε ακτή της χώρας δεν επιτρέπεται να αποφασίζεται 

ευκαιριακά και αποσπασματικά, αλλά πρέπει να αποτελεί αντικείμενο ευρύτερου χωροταξικού 

σχεδιασμού, εντός του εθνικού ή του μείζονος περιφερειακού δικτύου λιμένων της χώρας (ΣτΕ 

4542/2009, 822/2013, πρβλ. ΣτΕ 2934/2011, 2266, 1340/2007, 978/2005 κ.ά.). 

 Τέλος, όπως έχει επανειλημμένα κριθεί, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 2 του 

Συντάγματος, ο πολεοδομικός σχεδιασμός έχει ευρύτερες συνέπειες που δεν περιορίζονται στα 

όρια του συγκεκριμένου οικισμού, αλλ’ εκτείνονται σε ολόκληρη την επικράτεια, εν όψει της 

αλληλεπίδρασης του τρόπου οργάνωσης κάθε οικισμού με τους υπολοίπους και των επεμβάσεων 

στο φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, τις οποίες συνεπάγεται η πολεοδομική οργάνωση μιας 
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περιοχής. Ο πολεοδομικός σχεδιασμός αποτελεί, επομένως, ζήτημα γενικού ενδιαφέροντος, στο 

οποίο πρέπει να έχουν λόγο, κατά συνταγματική επιταγή, και κεντρικά κρατικά όργανα και, κατά 

συνέπεια, η έγκριση και τροποποίηση των πολεοδομικών σχεδίων οποιασδήποτε κλίμακας, καθώς 

και η θέσπιση με ρυθμίσεις κανονιστικού χαρακτήρα πάσης φύσεως όρων δόμησης δεν μπορεί να 

θεωρηθεί ειδικότερο θέμα, κατά την έννοια του άρθρου 43 παρ. 2 του Συντάγματος, αλλά ούτε 

θέμα τοπικού ενδιαφέροντος ή τεχνικού ή λεπτομερειακού χαρακτήρα. Συνεπώς, οι ρυθμίσεις 

αυτές μπορεί να γίνονται μόνον με την έκδοση προεδρικού διατάγματος. Ο κανόνας εξάλλου αυτός 

αφορά τόσο τις αμιγώς κανονιστικές πράξεις (λ.χ. όροι δόμησης και χρήσεων) και τις πράξεις μικτού 

χαρακτήρα (λ.χ. τροποποίηση σχεδίου πόλεως με ταυτόχρονο καθορισμό όρων δόμησης) όσο και 

τις ατομικές πράξεις (λ.χ. απλή τροποποίηση σχεδίου πόλεως χωρίς ταυτόχρονο καθορισμό όρων 

δόμησης) διότι, κατά το Σύνταγμα, ο πολεοδομικός σχεδιασμός συνδέει, λόγω του μεγάλου 

βαθμού της εσωτερικής συνοχής του, αρρήκτως τις κατηγορίες αυτές πράξεων, κατά τρόπο ώστε η 

τροποποίηση από άλλο όργανο ατομικής πολεοδομικής ρύθμισης να επιδρά αφεύκτως στο 

υπόλοιπο, κανονιστικό της μέρος, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο ανατροπής της συνοχής της. Κατ’ 

ακολουθίαν των ανωτέρω, διατάξεις, με τις οποίες ανατίθεται η ρύθμιση των ανωτέρω ζητημάτων 

σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, όργανα, αντίκεινται στις ως άνω συνταγματικές 

διατάξεις και δεν είναι εφαρμοστέες. Αντιθέτως, οι αρμοδιότητες εφαρμογής των πολεοδομικών 

σχεδίων και οι συναφείς εκτελεστικές αρμοδιότητες, που δεν έχουν τον κατά τα ανωτέρω 

γενικότερο χαρακτήρα, επιτρεπτώς ανατίθενται σε άλλα, πλην του Προέδρου της Δημοκρατίας, 

όργανα. Προς την αρμοδιότητα δε εφαρμογής των πολεοδομικών σχεδίων εξομοιώνεται, από την 

άποψη αυτή, και η όλως εντετοπισμένη τροποποίησή τους, που μπορεί να επιχειρείται ομοίως με 

πράξη διάφορη του διατάγματος, δεδομένου ότι η τροποποίηση αυτή δεν εμπεριέχει γενικό 

πολεοδομικό σχεδιασμό αλλά διενεργείται εντός του πλαισίου ευρυτέρου σχεδιασμού που έχει 

ήδη χωρήσει από τα προς τούτο αρμόδια κατά το Σύνταγμα και τον νόμο όργανα. Και οι τελευταίες, 

όμως, αυτές όλως εντετοπισμένες τροποποιήσεις πολεοδομικών σχεδίων παύουν να διατηρούν τον 

ως άνω ειδικότερο χαρακτήρα τους, όταν αφορούν προστατευόμενες περιοχές του φυσικού ή 

πολιτιστικού περιβάλλοντος, λόγω της ιδιαίτερης κατά το Σύνταγμα σημασίας των ως άνω 

περιοχών, οπότε οι σχετικές ρυθμίσεις πρέπει, στην περίπτωση αυτή, να διενεργούνται με την 

έκδοση προεδρικού διατάγματος (ΣτΕ 2790/2014, 2983/2009 7μ., 1814/2008, 3661/2005 Ολομ. 

κ.ά.). 

 

1.4. Ζητήματα κανονιστικού χαρακτήρα στις χρήσεις γης και όρους δόμησης στις χερσαίες ζώνες 

λιμένα με αποφάσεις της ΕΣΑΛ, που κυρώθηκαν με υπουργική απόφαση. 
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Εξάλλου, στο άρθρο 9 του ν. 2987/2002 (Α΄ 27) ορίζεται ότι «1. … 2. Οι μελέτες για την έκδοση των 

οικοδομικών αδειών στη χερσαία ζώνη λιμένα συντάσσονται με μέριμνα των Τεχνικών Υπηρεσιών 

των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Για τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης 

λιμένων, που δεν διαθέτουν Τεχνική Υπηρεσία, οι μελέτες συντάσσονται από τις αντίστοιχες 

Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων ή των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (Ν.Α.), στους οποίους 

ανατίθενται μετά από απόφαση των φορέων. Οι ειδικοί όροι και περιορισμοί δόμησης των μελετών 

αυτών πρέπει να συμφωνούν με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α’, γ’ και ε’ της παραγράφου 2 του 

άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α’). 3. Στις περιοχές χερσαίας ζώνης λιμένα οι 

οικοδομικές άδειες εκδίδονται από τις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες ύστερα από έγκριση 

της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) του Υ.Ε.Ν.. 4. Η Γ.Γ.Λ.Λ.Π. 

μπορεί να αναθέτει τη σύνταξη προδιαγραφών και την εκπόνηση μελετών των περιπτώσεων γ’ και 

ε’ της παραγράφου 2 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις». Από το συνδυασμό των εν λόγω διατάξεων προκύπτει ότι η Επιτροπή Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της να εγκρίνει τα αναπτυξιακά 

προγράμματα και μελέτες διαχείρισης (Μaster Plan) των λιμένων εκδίδει εκτελεστές διοικητικές 

πράξεις κανονιστικού χαρακτήρα. Οι πράξεις δε αυτές, ως κανονιστικές, πρέπει, προκειμένου να 

αποκτήσουν νόμιμη υπόσταση, να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον δεν 

προβλέπεται άλλος τρόπος δημοσιότητας από τα άρθρα 1 και 2 του ν. 301/1976 (Α΄ 91) και το 

άρθρο 8 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), διαφορετικά είναι ανυπόστατες. Περαιτέρω, δημοσιεύθηκε ο 

ν. 4072/2012 (Α΄ 86), στο άρθρο 207 του οποίου ορίζεται ότι « 1. … 2. Στο άρθρο 19 του ν. 2932/2001 

(Α`145), όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 35 και 44 του ν. 3153/2003 (Α`153), προστίθεται 

παράγραφος 6 ως εξής: «6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, με 

εξαίρεση τις αποφάσεις της παραγράφου 3, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

3. Οι κανονιστικές αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του άρθρου 

δέκατου ένατου του ν. 2932/2001, που δεν έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι 

αποφάσεις αυτές τροποποιούνται με απόφαση της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 

που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 4. …». Στην αιτιολογική δε έκθεση του νόμου 

αυτού αναφέρεται ότι «Με το άρθρο αυτό θεσπίζεται η απαίτηση δημοσίευσης των αποφάσεων 

της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, επειδή δεν 

προβλεπόταν στις διατάξεις του άρθρου 19 του ν 2932/2001 …. Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής, 

λόγω της ευρείας φύσεώς τους που σε πολλές περιπτώσεις άπτεται θεμάτων γενικότερου 
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ενδιαφέροντος. Για τους ίδιους λόγους προτείνεται με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου η 

παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης στον αρμόδιο Υπουργό για την κύρωση και δημοσίευση των 

ήδη εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων. Προκειμένου να μην απαιτείται η εκ νέου κύρωση με 

Υπουργική απόφαση των επιμέρους τροποποιήσεων των αποφάσεων που κυρώνονται με την 

διαδικασία της προτεινόμενης παρ. 2, προτείνεται με την παρ. 3 η θέσπιση διαδικασίας 

τροποποίησής τους με απλή απόφαση της Επιτροπής που θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως». Ενόψει των προπαρατιθέμενων ρυθμίσεων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 

8216.04/04/12/3.5.2012 (Α.Α.Π. 152) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, με την οποία «κυρώθηκαν» όλες οι έως τότε εκδοθείσες αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ., μεταξύ 

των οποίων και η δεύτερη προσβαλλόμενη. Ταυτόχρονα δε με την «κύρωση» εχώρησε και η 

δημοσίευση των εν λόγω πράξεων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από τα παραπάνω προκύπτει 

ότι σκοπός του ν. 4072/2012 είναι, όπως συνάγεται ρητά από το γράμμα του αλλά και 

αποτυπώνεται στην οικεία εισηγητική έκθεση, η δημοσίευση των αποφάσεων της Ε.Σ.Α.Λ.. Η 

δημοσίευση αυτή αποτελεί το δικαιολογητικό λόγο της «κύρωσης» των πράξεων αυτών από τον 

Υπουργό.  

Ακολούθησε μεταγενεστέρως και η δημοσίευση του ν. 4081/2012 (Α΄ 184), με το άρθρο 15 του 

οποίου ορίσθηκαν τα εξής: «Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ τυπικού νόμου, από το χρόνο της 

εκδόσεώς τους, οι κανονιστικού περιεχομένου αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και 

Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), με τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες παρατίθενται στο Παράρτημα, 

που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 152/3.5.2012 τ.Α.Α.Π., αντίγραφο του οποίου δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με τον παρόντα νόμο. Οι ανωτέρω αποφάσεις μπορούν να 

τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ύστερα από πρόταση της 

επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων».  

 

1.4.1 Αποφάσεις της ΕΣΑΛ, που κυρώθηκαν δυνάμει του Ν. 4072/2012 για την Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 207 παρ. 3 του ν. 4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος – Νέα Εταιρική Μορφή – Σήματα – Μεσίτες Ακινήτων – Ρυθμίσεις θεμάτων 

ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 86), κυρώθηκαν και δημοσιεύθηκαν στο 

φύλλο ΑΑΠ 152 (2012) της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, οι κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεις 

της Ε.Σ.Α.Λ. που αφορούν στον Ο.Λ.Β. Α.Ε. και είναι οι ακόλουθες: 

1) Η υπ. αριθμ. 01/10‐12‐2002 Απόφαση 4ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ ΘΕΜΑ 1ο : Όροι, περιορισμοί 

δόμησης στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Βόλου 

2) Η υπ. αριθμ. 02/27‐05‐2003 Απόφαση 6ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ  

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση νέων χρήσεων γης στο λιμάνι του Βόλου  
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3) Η υπ. αριθμ. 01/22‐04‐2008 Απόφαση 36ης Συνεδρίασης ΕΣΑΛ  

ΘΕΜΑ 1ο: Τροποποίηση Χρήσεων Γης στο Τμήμα της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου 

 

1.4.2 ΥΑ 3413.35/02/2001 Προσδιορισμός ζώνης λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε. 

(Β’1447) 

Με την υπ’ αρ. ΥΑ 3413.35/02/2001 (Β’ 1447) του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, 

ανακαθορίστηκαν τα όρια της ζώνης λιμένα του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. σύμφωνα προς 

την 2505/2001 πράξη του Λιμενικού Ταμείου Βόλου και τα συνοδευτικά αυτής τοπογραφικά 

διαγράμματα «επέκταση – τροποποίηση Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Βόλου», με τα οποία 

τροποποιήθηκε η Χερσαία ζώνη της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

 

1.4.3 ΥΑ 8216/224/13/8-11-2013 (ΑΑΠ’ 419) με θέμα «Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master 

Plan))Λιμένα Βόλου και ΠΠΠΑ  

Με την ως άνω υπουργική απόφαση μετά από πρόταση της Ε.Σ.Α.Λ. εγκρίθηκαν οι χρήσεις γης και 

πρόσθετοι όροι δόμησης στην χερσαία ζώνη λιμένα Βόλου, ενώ προσδιορίστηκε ότι 1. Για το 

Οικοδομικά Τετράγωνα 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 και 15 έχουν συνυπολογιστεί και ενσωματωθεί στην 

πρόταση οι ακόλουθες εγκεκριμένες αποφάσεις της ΕΣΑΛ: • απόφαση 01/10−12−2002 4ης 

Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ • απόφαση 02/27−05−2003 6ης συνεδρίασης της ΕΣΑΛ • απόφαση 

01/22−04−2008 36ης Συνεδρίασης της ΕΣΑΛ. 2. Το Ο.Τ 14Α αποτελεί παραχωρούμενο τμήμα της 

χερσαίας ζώνης ΟΛΒ ΑΕ στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (περιοχή Ιχθυόσκαλας 

– Παλαιών δημοτικών σφαγείων). 3. Στις χερσαίες λιμενικές ζώνες Αγριάς και Αμαλιάπολης οι 

επιτρεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνουν ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους (πλατείες, πάρκα, 

άλση, οδούς, παιδικές χαρές), ενώ οι ειδικότερες υπαίθριους χώρους καταστημάτων, πέργκολες 

και στέγαστρα (ημιυπαίθριους χώρους), με μέγιστο συντελεστή κάλυψης 5%. 

 

1.4.4 . ΚΥΑ 8315.2/02/2007 (Β’ 202) «Κατάταξη Λιμένων» 

Σύμφωνα προς τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου μόνου της 8315.2/02/2007 (Β’ 202) ΚΥΑ των 

Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

με θέμα «Κατάταξη Λιμένων», καθορίστηκαν ως Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος οι λιμένες: 

ΠΕΙΡΑΙΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΒΟΛΟΥ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, 

ΚΑΒΑΛΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΛΑΥΡΙΟΥ, ΠΑΤΡΩΝ, ΡΑΦΗΝΑΣ, ΜΥΚΟΝΟΥ, ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΡΟΔΟΥ και ΣΟΥΔΑΣ-

ΧΑΝΙΩΝ. 

 

ΑΔΑ: ΨΣΣΩ46Μ445-1ΥΗ



18 
 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Η εν θέματι υπόθεση αφορά την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ ΕΙΣ 1356/05-09-2022 επιστολής της υπ’ Α.Π. 

9814/01-09-22 επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

δυνάμει της οποίας διαβιβάστηκε στην Αρχή η υπ’ αρ. πρωτ. 64985/1-9-2022 του κ. Δημάρχου 

Βόλου με θέμα «Επαναχάραξη Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου», από κοινού με τα συνημμένα με 

αυτήν έγγραφα, ήτοι: 

Α) την υπ’ αρ. 703/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου με την οποία αποφασίστηκε 

κατά πλειοψηφία να προταθεί σε κάθε αρμόδια αρχή η επαναχάραξη της χερσαίας ζώνης λιμένος 

Βόλου ως εξής: 1. Τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. Απόφαση 2815 – πρακτικό Νο 283/7-11-

2014 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Λ.Β. Α.Ε. ήτοι: - Τμήμα 1ο περιοχή Βόλου – Πάρκο Αγίου 

Κωνσταντίνου – Τμήμα 2ο περιοχή Βόλου – Συνοικία Παλαιού Λιμεναρχείου – 3ο περιοχή Βόλου – 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Τμήμα 4ο Αγριάς Βόλου, από τον κόμβο της Περιφερειακής οδού έως 

την περιοχή Σουτραλί Αγριάς, στο σημείο που περιγράφεται ως Βίλα Φλωριά, 2. Την εξαίρεση από 

τη χερσαία ζώνη λιμένος Βόλου των κτιρίων των παλαιών Σφαγείων και του χώρου στάθμευσης 

που βρίσκεται προ των ως άνω κτιρίων 3. Το όριο της χερσαίας λιμενικής ζώνης στο παραλιακό 

μέτωπο, από τον κόμβο του τελωνείου έως το λιμενίσκο προ του Ιερού Ναού του Αγίου 

Κωνσταντίνου, να μεταφερθεί από το ρείθρο του βόρειου πεζοδρομίου σε απόσταση τεσσάρων 

μέτρων από τα κρηπιδώματα για την εξυπηρέτηση και τον έλεγχο μικρών σκαφών αναψυχής. 

Σημειώνεται ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και το οικοδομικό τετράγωνο 2 (Green Park) 

βγαίνουν εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος μαζί με το πάρκο του Αγίου Κωνσταντίνο 4. Την εξαίρεση 

από την χερσαία ζώνη της ακτογραμμής στα Πευκάκια, 5. Την εξαίρεση από τη χερσαία ζώνη των 

διατηρητέων κτιρίων των παλαιών αποθηκών του Τελωνείου και της παρακείμενης πλατείας. 

Β) Την υπ’ αρ. πρωτ. 48671/23-6-2021 επιστολή του κ. Δημάρχου Βόλου με θέμα επαναχάραξη 

Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Βόλου, σύμφωνα προς την οποία αιτείται τον αποχαρακτηρισμό και 

επανακαθορισμό της χερσαίας ζώνης λιμένος με τελικό σκοπό την αποδέσμευση ζωτικών 

τμημάτων της πόλης του Βόλου που δεν σχετίζονται με τη δραστηριότητα του λιμένος, κρίνοντας 

ότι δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας ωφέλειας προς διατήρηση της υφιστάμενης κατάστασης. 

Αναφέρεται στην απόφαση 703/2016 του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, η οποία όμως δεν 

ερείδεται επί κάποιας εξουσιοδοτικής διάταξης και καταλήγει στο αίτημα να ακολουθηθεί η 

διαδικασία του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2971/2001, η οποία ερείδεται επί απόφασης της 

διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, ύστερα από σύμφωνη γνώμη των Υπουργείων, η οποία 

απόφαση εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  
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Γ) Τέλος, συγκοινοποιείται η υπ’ αρ. πρωτ. 37043/26.5.2022 επιστολή του κ. Δημάρχου Βόλου προς 

τον κ. Πρωθυπουργό, με τον οποίο επαναλαμβάνει τα αιτούμενα στην απόφαση 703/2016 του 

Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, αναλύοντας εκ νέου πόσο σημαντικό είναι το παράκτιο μέτωπο για 

την πόλη του Βόλου. 

Δ. Υπαγωγή 

Στο ως άνω πλαίσιο με βάση τις απόψεις του Δήμου Βόλου στις σχετικές αποφάσεις Δημοτικού 

Συμβουλίου και σε επιστολές του Δήμου προς κρατικούς φορείς, τίθεται μετ’ επιτάσεως το ζήτημα 

επανακαθορισμού των ορίων της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Βόλου. Δέον όπως ληφθεί υπόψη ότι τα 

ως άνω αιτήματα δεν ερείδουν επί εξουσιοδοτικών διατάξεων, ενόψει του γεγονότος ότι οι 

περιλαμβανόμενοι στη χερσαία ζώνη λιμένος χώροι, δηλαδή ο αιγιαλός και οι συνεχόμενοι 

παραλιακοί, αποτελούν κοινόχρηστους χώρους που ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, ενώ 

στην περίπτωση του λιμένα Βόλου δεν έχουν απαλλοτριωθεί ούτε από το Δήμο ούτε από άλλους 

ιδιώτες. 

Περαιτέρω, οι εκτιθέμενες απόψεις στην 703/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου, 

εν σχέση με την απόδοση του χώρου των παλαιών σφαγείων προβάλλεται αλυσιτελώς ενόψει του 

γεγονότος ότι σύμφωνα με το εγκριθέν master plan του λιμένα Βόλου, έχουν ρητά αποδοθεί μαζί 

με το σιλό στο Υπουργείο Γεωργίας (νυν Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), χωρίς να 

υφίσταται αρμοδιότητα ούτε του Υπουργείου Ναυτιλίας αλλά ούτε και του Υπουργείου 

Οικονομικών και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΤΑΔ Α.Ε.) επί των 

δικαιωμάτων κυριότητας. Παράλληλα, οι θέσεις περί της σημασίας του παρακτίου μετώπου από 

τα Πευκάκια έως το Σουτραλί Αγριάς ως οικιστικής ζώνης ισχύουν εν μέρει με βάση το εγκεκριμένο 

πολεοδομικό σχέδιο της πόλης του Βόλου (ΠΔ−8/19−12−1990, ΠΔ/23−2−1987), εφόσον στο σημείο 

αυτό ευρίσκονται εγκατεστημένες βιομηχανία τσιμέντου που εξυπηρετείται από ειδική 

εγκατάσταση φόρτωσης του λιμένα Βόλου, ως και αποθήκες καυσίμων, ενώ πέρα από αυτές, 

εκτείνεται βραχώδης έκταση άνω του χιλιομέτρου μέχρι τις παρυφές της πόλης του Βόλου. 

Πλην, όμως, ενόψει του γεγονότος ότι με την υπ’ αρ. 8315.2/02/2007 (Β’ 202) ΚΥΑ ο λιμένας του 

Βόλου έχει καταταγεί στους λιμένες διεθνούς ενδιαφέροντος, εντάσσει το λιμάνι στην κατ’ 

εξουσιοδότηση της διάταξης του στ. α της παρ. 9 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 

υποχρέωση έγκρισης Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα μετά από πρόταση των κατά τα εκεί οριζόμενα 

υπουργών με Προεδρικό Διάταγμα, του εγκεκριμένου δια της ΥΑ 8216/224/13/8-11-2013 (ΑΑΠ’ 

419) Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (Master Plan) Λιμένα Βόλου επέχοντος θέσης σύμφωνης 
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γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. υπό την επιφύλαξη κατάθεσης επικαιροποιημένου Προγραμματικού Σχεδίου 

στην Ε.Σ.Α.Λ.. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία ομόφωνα 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

Δεδομένου ότι από 2.11.2022 έχει εκκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία με την πρόσκληση 

υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΤΑΙΠΕΔ με αριθμό διαδικτυακής ανάρτησης μητρώου 

22PROC011555918, αναρτημένη στο κεντρικό ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων συμβάσεων, για την 

απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της Ο.Λ.Β. Α.Ε., η συνήθης 

πρακτική αναφορικά με τις μελλοντικές χωροταξικές ανάγκες της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Βόλου, 

που καθίσταται και προσήκουσα λύση, είναι η επίλυση των ζητημάτων της χερσαίας ζώνης λιμένα 

ταυτόχρονα με την εύρεση πλειοδότη και την μεταγενέστερη έγκριση με Προεδρικό Διάταγμα νέου 

Προγραμματικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Λιμένα 

Βόλου, καθορίζοντας ποιες περιοχές θα αποχαρακτηριστούν από την Χερσαία Ζώνη λιμένα και σε 

ποιον φορέα θα αποδοθούν ανάλογα με την χρήση τους (δημόσιο ή σε ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού) .  

 

   Ο Πρόεδρος της 

    Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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