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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 142/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 9 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση επιστολής διαμαρτυρίας για τον ελλιμενισμό Φ/Γ πλοίου στη Ζώνη Λιμένος 

αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 
 

Την 2α Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 59η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – 
Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της 
Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς 

 
1. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι, σε συνέχεια της 58ης Συνεδριάσεως, ήχθη προς 
συζήτηση και εξετάζεται ενώπιον της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) η από 6ης 
Φεβρουαρίου 2018 επιστολή του κ. Διευθύνοντος Συμβούλου της Ναυτιλιακής Εταιρίας « Χ. 
Shipping Corp.» (εφεξής: Εταιρία), με θέμα «Επιστολή διαμαρτυρίας – Παροχή διευκρινήσεων για 
ελλιμενισμό Φ/Γ πλοίου “A.”», ετέθη υπ’ όψιν της Ρ.Α.Λ., φερόμενη ανεπάρκεια των παρεχόμενων 
υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του λιμένος Πειραιώς.  

Με τα εντός της ανωτέρω επιστολής τεθέντα, ο κ. Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρίας αιτήθηκε για 
τις ενέργειες της Αρχής (Ρ.Α.Λ.), καθότι, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της εν λόγω επιστολής, 
η από 1ης Φεβρουαρίου 2018 ακολουθούμενη διαδικασία πλοήγησης και ελλιμενισμού του εν 
θέματι πλοίου είχε ως αποτέλεσμα ότι «[…] το πλοίο μας βρισκόταν επί ώρες αρόδου, κάνοντας 
“βόλτες” στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με την κύρια μηχανή να δουλεύει διαρκώς εντός 
λιμένα, συνεργεία και προμηθευτές μας χρέωσαν σταλίες και ακυρωτικά, ακυρώθηκαν προμήθειες 
και εργασίες με προφανή οικονομικό αντίκτυπο ενώ προέκυψε πολύ μεγάλη οικονομική 
επιβάρυνση από την υπερωριακή απασχόληση δύο πλοηγών και τριών ρυμουλκών, σχεδόν, όλη την 
ημέρα». 

Έπειτα, έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά το από 
19ης Νοεμβρίου 2019 Σχέδιο Εισήγησής του και την από 21ης Νοεμβρίου 2019 Εισήγησή του. 
Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτά, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

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

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 13/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 259/13.02.18) κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και στη Ρ.Α.Λ. 
η, απευθυνθείσα προς τον Πλοηγικό Σταθμό Πειραιά (εφεξής: ΠΣΠ), από 6ης Φεβρουαρίου 
2018 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρίας, με θέμα «Επιστολή διαμαρτυρίας – 
Παροχή διευκρινήσεων για ελλιμενισμό Φ/Γ πλοίου “A.”», μετά των συνημμένων σε αυτήν 
στοιχείων. Με τα εντός της προαναφερθείσας επιστολής τεθέντα προβάλλεται ότι «Την 01-02-
2018 και περί ώρα 06:00 το πλοίο μας κατέπλευσε στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή λιμένος 
Πειραιά οπότε […] αιτηθήκαμε θέση ελλιμενισμού εντός μώλου Δραπετσώνας, […], το πλοίο 
παρέμεινε αγκυροβολημένο αρόδου μέχρι και την 10:30 περίπου, όποτε και επιβιβάστηκε 
πλοηγός, ενώ δεσμεύτηκαν και δύο ρυμουλκά πλοία για να πρυμνοδετήσει στην 
υποδεδειγμένη από Υπηρεσία σας θέση ελλιμενισμού, και η οποία βρίσκεται δεξιά του ήδη 
αγκυροβολημένου Φ/Γ πλοίου “Β.’’, σημαίας Παναμά. Στην εν λόγω θέση αποδείχθηκε ότι η 
δέστρα είναι σπασμένη, γεγονός που επισημάνθηκε από τον πλοηγό, ο οποίος αρνήθηκε την 
πρυμνοδέτηση στο συγκεκριμένο σημείο. Κατόπιν […], μας υπεδείχθη θέση αριστερά του Φ/Γ 
“Β.”, όμως ο πλοηγός αρνήθηκε και πάλι να δέσει το πλοίο στο συγκεκριμένο σημείο ως εξίσου. 
Εν συνεχεία […], λάβαμε εντολή να καταπλεύσουμε στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη 
Περάματος, προκειμένου για πλαγιοδέτηση δίπλα στο Δ/Ξ πλοίο “Γ.”, σημαίας Μάλτας. Στο 
σημείο κατευθυνθήκαμε συνοδεία πλοηγού και τριών ρυμουλκών πλοίων. Κατά το κατάπλου 
μας σε εν λόγω σημείο, ο Πλοίαρχος του έτερου προαναφερθέντος πλοίου αρνήθηκε την 
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πλεύριση, αναφέροντας ότι δεν είχε από εσάς ή τον Ο.Λ.Π. έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση. 
Αναγκαστικά, […], αποχωρήσαμε και από αυτό το σημείο και αποδεχτήκαμε την πρυμνοδέτηση 
σε χώρο του Νέου Μώλου Δραπετσώνας, μεταξύ του παροπλισμένου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου “Δ.” και 
του Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου “Ε.”, […]. Δεδομένων όλων αυτών και της ήδη διαπιστωθείσας αλληγορίας, 
ο πλοηγός […], οδήγησε το πλοίο μας ανοιχτά της ν. Ψυτάλλειας, αποχώρησε και 
αντικαταστάθηκε μετά από σχεδόν δυο ώρες από έτερο πλοηγό. […]. Περί την 18:00, το πλοίο 
μας οδηγήθηκε με πλοηγό και συνοδεία τριών ρυμουλκών προς ελλιμενισμό πλησίον του Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίου “Δ.” και μάλιστα πολύ κοντά σε αυτό, καθώς όπως προαναφέρθηκε η δέστρα 
πλησίον του πλοίου “Ε.” ήταν επίσης σπασμένη.». Περαιτέρω, εντός της ιδίας επιστολής 
αναφέρεται ότι «[…] εξ όσων ακροθιγώς αναφέρθηκαν παραπάνω προκύπτει με πρόδηλο 
τρόπο η ανεπάρκεια και η επισφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες πλοήγησης και 
ελλιμενισμού. […], εξαιτίας της αλληγορίας, του ερασιτεχνισμού και της ανευθυνότητας που 
επιδείξατε στην περίπτωσή μας, το πλοίο μας βρισκόταν επί ώρες αρόδου, κάνοντας “βόλτες” 
στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή, με την κύρια μηχανή να δουλεύει διαρκώς εντός λιμένα, 
συνεργεία και προμηθευτές μας χρέωσαν σταλίες και ακυρωτικά, ακυρώθηκαν προμήθειες και 
εργασίες με προφανή οικονομικό αντίκτυπο ενώ προέκυψε πολύ μεγάλη οικονομική 
επιβάρυνση από την υπερωριακή απασχόληση δύο πλοηγών και τριών ρυμουλκών για, σχεδόν, 
όλη την ημέρα.». Εν κατακλείδι, εζητήθη από τη Ρ.Α.Λ., της οποίας κοινοποιήθηκε η παρούσα, 
«[…] για την αξιολόγηση/διερεύνηση εν λόγω καταγγελίας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
της.». 

2) Στις 14/02/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 264/15.02.18) κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και στη Ρ.Α.Λ. 
η, απευθυνθείσα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής: ΥΝΑΝΑΠ), 
υπ’ αριθ. πρωτ. 88/14.02.2018 επιστολή της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων (εφεξής: ΕΕΝΜΑ), με θέμα «Υπέρμετρες καθυστερήσεις, για τον ελλιμενισμό του 
Φ/Γ πλοίου “A.”», μετά των συνημμένων σε αυτήν επιστολών, ήτοι: α) τις από 06.02.2018 και 
19.07.2016 επιστολές της Εταιρίας και β) την υπ’ αριθ. πρωτ. 409/22.07.2016 επιστολή της 
ΕΕΝΜΑ. 

3) Στις 11/10/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 429/03.10.18 και 430/03.10.18) απεστάλησαν επιστολές 
της Ρ.Α.Λ. προς α) τον ΠΣΠ και β) την Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.), 
με αντικείμενο την παροχή απόψεων και στοιχείων επί των διαλαμβανομένων της εν θέματι 
επιστολής. 

4) Στις 22/10/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 994/23.10.18) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της 
υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 430/03.10.2018 επιστολής, οι αιτηθείσες απόψεις και στοιχεία της Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 42680/22.10.2018 έγγραφο του Αναπληρωτή και Διευθύνοντα 
Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., μετά των σχετικών σε αυτήν εγγράφων. 

5) Στις 31/10/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 472/31.10.18) απεστάλη υπενθυμιστική επιστολή της 
Ρ.Α.Λ., σε συνέχεια της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 429/03.10.2018 επιστολής, προς τον ΠΣΠ, με 
αντικείμενο την παροχή απόψεων και στοιχείων επί των διαλαμβανομένων της εν θέματι 
επιστολής. 

6) Στις 31/10/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 1048/31.10.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, α) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 429/03.10.2018 
επιστολής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 4213.1/178/19.10.2018 διαβιβαστικό έγγραφο του ΠΣΠ και β) 
ενημερώνεται η Αρχή ότι το προαναφερθέν «[…] διαβιβαστικό μαζί με τα επισυναπτόμενα 
έχουν σταλεί στην Υπηρεσίας σας με αλληλογραφία μέσω γραμματείας». 
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7) Στις 07/11/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1074/07.11.18) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., με το υπ’ αριθ. 
πρωτ. 4213.1/178/19.10.2018 διαβιβασθέν έγγραφο του ΠΣΠ και σε απάντηση της υπ’ αριθ. 
πρωτ. ΡΑΛ 429/03.10.2018 επιστολής, οι αιτούμενες απόψεις και στοιχεία του ΠΣΠ, με το υπ' 
αριθ. πρωτ. 4213.1/25/27.02.2018 έγγραφο του ΠΣΠ. 

8) Στις 04/12/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 539/04.12.18, 540/04.12.18 και 541/04.12.18) 
απεστάλησαν επιστολές της Ρ.Α.Λ. προς τα μέρη, ήτοι: Εταιρία, ΟΛΠ και ΠΣΠ, με τις οποίες α) 
τους κοινοποιήθηκαν οι ανωτέρω υποβληθείσες απόψεις και στοιχεία των μερών, για την 
ενημέρωσή τους, και β) τους ζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι τυχόν συμπληρωματικές τους 
απόψεις καθώς και οιοδήποτε περαιτέρω κρίσιμο για την αξιολόγηση της υποθέσεως στοιχείο. 

9) Στις 20/12/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1330/21.12.18) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ., με το υπ’ αριθ. πρωτ. 
4213.1/216/20.12.2018 διαβιβασθέν έγγραφο του ΠΣΠ και σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΡΑΛ 541/04.12.2018 επιστολής, οι αιτούμενες πρόσθετες απόψεις και στοιχεία του ΠΣΠ, με το 
υπ' αριθ. πρωτ. 4213.1/25/27.02.2018 έγγραφο του ΠΣΠ. 

10) Στις 28/12/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 1355/28.12.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 539/04.12.18 
επιστολής, οι αιτούμενες πρόσθετες απόψεις και στοιχεία της καταγγέλλουσας Εταιρίας, ήτοι: 
α) Φωτογραφίες υπ’ αριθ. 1 – 6, β) η από 6ης Φεβρουαρίου 2018 επιστολή της Εταιρίας, γ) το 
υπ’ αριθ. 361/12.02.2018 τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της εταιρίας «[…]», δ) την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 128 από Δεκεμβρίου 2018 επιστολή της Εταιρίας και ε) το από 7ης Φεβρουαρίου 2018 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Εταιρίας προς ΟΛΠ. 

11) Στις 15/01/2019, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 38/15.01.19) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 540/04.12.2018 επιστολής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 1648/15.01.2018 έγγραφο του 
Αναπληρωτή και Διευθύνοντα Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το οποίο «[…] δεν 
υφίστανται συμπληρωματικές απόψεις ή κάποιο άλλο στοιχείο συναφές με την υπόθεση, από 
πλευράς ΟΛΠ προκειμένου να σας γνωστοποιηθούν συμπληρωματικά». 

12) Στις 29/01/2019, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 34/29.01.19) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., στο πλαίσιο ερεύνης της Αρχής αναφορικά με το εν θέματι ζήτημα, με αντικείμενο την 
ενημέρωση και τον συντονισμό επίσκεψης Τεχνικού Κλιμακίου της Ρ.Α.Λ., προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί ενημέρωση από εκπρόσωπο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και επιτόπια επισκόπηση στο 
νέο μόλο Δραπετσώνας. 

13) Στις 31/01/2019, εξεδόθη η υπ’ αριθ. 29/2019 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., με την οποία 
ορίσθηκαν τα Μέλη που συγκροτούν και το προαναφερθέν Κλιμάκιο. 

14) Στις 01/02/2019, απεστάλη από τη Ρ.Α.Λ. η προαναφερθείσα Απόφαση προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., 
για την ενημέρωσή της. Την ίδια ημέρα, τα ορισθέντα με την ανωτέρω Απόφαση Μέλη, κατόπιν 
της από 1ης Φεβρουαρίου 2019 διενεργούμενης αυτοψίας τους στο νέο μόλο Δραπετσώνας, 
συνέταξαν την από 1ης Φεβρουαρίου 2019 Έκθεσή τους, μετά του ληφθέντος επί του πεδίου 
φωτογραφικού υλικού. 

15) Στις 08/05/2019, δια του από 08.05.2019 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απεστάλη 
αίτημα της Ρ.Α.Λ. προς την εταιρεία «Marine Traffic», στο πλαίσιο ερεύνης της Αρχής 
αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, με αντικείμενο την παροχή δεδομένων κινήσεων α) του υπό 
[…] σημαία πλοίου M/V A (IMO: […] ) κατά τη χρονική περίοδο 31.01.2018 – 03.02.2018, β) των 
Ρ/Κ πλοίων που ρυμούλκησαν το προαναφερθέν πλοίο κατά την 2α Φεβρουαρίου 2018 και γ) 
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των πλοίων του ΠΣΠ που πλοήγησαν το εν λόγω πλοίο κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία 
(02.02.2018). 

16) Στις 15/05/2019, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 514Β/17.05.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση του από 13.05.2019 υπενθυμιστικού 
μηνύματος στο από 08.05.2018 αίτημα ανάκτησης δεδομένων του πλοίου M/V A. (IMO: […]) 
της Ρ.Α.Λ., τα αιτούμενα δεδομένα. 

17) Στις 14/10/2019, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 617/14.10.19) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 
εταιρία «Ζ.» (η οποία, σύμφωνα με την εν θέματι επιστολή της Εταιρίας, πρακτόρευσε το εν 
λόγω πλοίο κατά το χρονικό διάστημα που έλαβαν χώρα τα ανωτέρω περιστατικά), στο πλαίσιο 
ερεύνης της Αρχής αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, με αντικείμενο την παροχή του δελτίου 
συμβάντων – SOF (Statement Of Facts) – του πλοίου M/V AA (IMO: […]) κατά τη χρονική 
περίοδο 01.02.2018 – 09.02.2018. 

18) Στις 16/10/2019, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 1225/22.10.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση του υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 617/14.10.2019 
αιτήματος, συναφή με το αίτημα στοιχεία. 

19) Στις 21/10/2019, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 1226/22.10.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση του υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 617/14.10.2019 
αιτήματος, επιπρόσθετα συναφή με το αίτημα στοιχεία. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Ν.Δ.187/1973 «Περί κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α' 261). 

2) O N.3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (ΦΕΚ Α' 43), όπως ισχύει. 

3) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 94). 

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

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

6) Η υπ’ αριθ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Η υπ’ αριθ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

8) Η υπ’ αριθ. 180/29.09.2010 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. «Τιμολογιακή πολιτικής της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. από την 1−10−2010 − Αναμόρφωση Κανονισμών.» (ΦΕΚ Β' 1643). 

9) Η υπ’ αριθ. 77/28.03.2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΠ ΑΕ «Τροποποίηση των διατάξεων του 
“Κανονισμού και Τιμολόγια Χρεώσεων επί Πλοίων/Πλωτών Ναυπηγημάτων στη Λιμενική 
Περιοχή της ΟΛΠ Α.Ε.” και του Τιμολογίου No 5 − Χρήσης Λιμένος και Παροχής Υπηρεσιών προς 
Επιβάτες του Άρθρου 26 του “Κανονισμού και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης − 
Διακίνησης − Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιβάτες και 
Οχήματα”, που εγκρίθηκαν με την αρ. 180/29−09−2010 απόφαση Δ.Σ./Ο.Λ.Π. Α.Ε. και 
δημοσιεύτηκαν στο αρ. 16 43/Β΄/14−10−2010 Φ.Ε.Κ.» (ΦΕΚ Β' 853). 

  

ΑΔΑ: ΨΜΩΝ46Μ445-7ΙΛ



7 
 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στοιχεία η Αρχή καλείται να εξετάσει την βασιμότητα των 
προβαλλόμενων εκ μέρους καταγγέλλουσας Εταιρίας ισχυρισμών, αναφορικά με το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των παρεχόμενων στους χρήστες του λιμένος Πειραιώς υπηρεσιών, και αν αυτοί 
συνιστούν παράβαση σύμφωνα με το ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως δε, της 
κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126) της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης 
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης 
(εφεξής: ΣΠ) μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: Ε.Δ.) και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Άρθρο 5 του Ν.4404/2016 

ΙΙ. Άρθρο 6 του Ν.4404/2016 

ΙΙΙ. Άρθρο 4 παρ. 1, 2, 4 και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

ΙV. Άρθρο 5 παρ. 8 και 9 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

V. Άρθρο 6 παρ. 8 και 9 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

VΙ. Άρθρο 7 παρ. 1, 2, και 3 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

VΙΙ. Παράρτημα 7.2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

VΙΙΙ. Άρθρο 8 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

ΙX. Παράρτημα 8.2 στοιχείο a και Παράρτημα 8.5 παρ. 2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 
του Ν.4404/2016 ΣΠ 

X. Άρθρο 9 παρ. 1, 2 και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

XI. Άρθρο 11 παρ. 1, 2, 4 και 5 της Σ.Π. κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

XII. Άρθρο 16 παρ. 1, 2, 3 και 4 της Σ.Π. κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

XIII. Παράρτημα 16.2 παρ. 2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

XIV. Ορισμοί και Άρθρα 1 έως 5 του Κανονισμού και Τιμολόγια Χρεώσεων επί πλοίων – 
πλωτών ναυπηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του ΟΛΠ. 

ΧV. Άρθρα 181 έως 187 του Ν.Δ.187/1973 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Συμπεράσματα 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία “Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων” (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής 
τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού […].». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών 
οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, 
κωδίκων δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης 
απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Στην οικονομική ρύθμιση, 
απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συμβατότητα των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των 
λιμενικών υπηρεσιών και των ζητημάτων πρόσβασης επί όλων των ελληνικών λιμένων και επί των 
συνδεόμενων με αυτούς εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. β) Στην 
τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και υπολογισμού, επιβολής και 
είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις Συμβάσεις 
Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των 
αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής […]. γ) Στην άσκηση των λοιπών 
ρυθμιστικών και άλλων αρμοδιοτήτων της, […].». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων των 
Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης εθνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και 
τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), γ) τη ρύθμιση, 
εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) […], ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
και πρόσβασης στο λιμενικό τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τις 
Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών 
υπηρεσιών, γγ) […], δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ 
χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική 
Αρχή Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων 
επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ε) την υποστήριξη προς 
τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις 
χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από το 
φορέα διαχείρισης, 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, στ) […].». 
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Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του 
Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή της 
αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα δεν 
ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: α) […], β) Όταν η αμφιβολία 
αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, 
αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου 
συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με 
οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ., ββ) […]» και 
σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του ιδίου Άρθρου «3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού 
Δημοσίου και κάθε άλλη αρμοδιότητά του που είναι συναφής με τη Σύμβαση Παραχώρησης και δεν 
έχει ρητά απονεμηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον 
παρόντα ή άλλο νόμο. 4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις διατάξεις του παρόντος, δεν 
θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό 
το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. 
με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων 
διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του 
παρόντος νόμου.». 

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

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

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

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και 
να αποφανθεί επί του εν θέματι ζητήματος. Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση και 
εξετάζεται η εν λόγω υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό και Νομολογικό Πλαίσιο 

Ι. Άρθρο 5 του Ν.4404/2016 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Εξουσιοδότηση και εφαρμογή κανονισμών» του Ν.4404/2016 
προβλέπεται ότι: «1. Καμία διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται 
με τρόπο που εμποδίζει την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να ασκούνται με τρόπο αντίθετο με τα 
προβλεπόμενα στην κυρούμενη Σύμβαση Παραχώρησης. 2. Καμία διάταξη της Σύμβασης 
Παραχώρησης δεν επιτρέπεται να ερμηνεύεται με τρόπο που εμποδίζει την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ιδίως εκείνων που αφορούν 
στην έκδοση κανονισμών που διέπουν οποιοδήποτε από τα διοικητικά θέματα αναφορικά με το 
Λιμένα Πειραιά, περιλαμβάνοντας: α) […], β) τις αναγκαίες ρυθμίσεις για την ασφαλή κίνηση, 
πλεύση, και αποτελεσματική υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των ανακοινώσεων, της 
σήμανσης, της ρύθμισης της ταχύτητας πλεύσης και των προϋποθέσεων ρυμούλκησης και/ή 
πλοήγησης, γ) τη μέθοδο και τη διαδικασία υποδοχής πλοίων, δ) […], ε) […], στ) […], ζ) […], η) […], 
θ) […], ι) την ενίσχυση των αρμόδιων παράκτιων σταθμών της Ελληνικής Ακτοφυλακής, υπό την 
ιδιότητά της ως “Λιμενικής Αρχής” ή/και οποιασδήποτε μέλλουσας αρχής ή αρχών ήθελε ιδρυθούν 
βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας προκειμένου να επιβλέψουν τη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά 
με αρμοδιότητες, εξουσίες και καθήκοντα επίβλεψης, παρακολούθησης και ελέγχου των 
προαναφερθέντων τομέων, καθώς και ζητήματα εφαρμογής των ισχυόντων κανονισμών και 
επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 3. Καμία διάταξη της Σύμβασης Παραχώρησης δεν επιτρέπεται 
να ερμηνεύεται με τρόπο που εμποδίζει ή αποκλείει την εφαρμογή Γενικών Κανονισμών Λιμένα 
και/ή Ειδικών Κανονισμών Λιμένα που βρίσκονται σε ισχύ στο Λιμένα Πειραιά, ή την έκδοση 
περαιτέρω όμοιων κανονισμών, σύμφωνα με τις Ενότητες 156 κ.ε. του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού 
Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄261).». 

ΙΙ. Άρθρο 6 παρ. 1 του Ν.4404/2016 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 «Κοινή χρήση της Λιμενικής Ζώνης του Λιμένα Πειραιά» του Ν.4404/2016 
προβλέπεται ότι: «1. Κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων της σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Παραχώρησης, η “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.” υποχρεούται να σέβεται και να διατηρεί τη 
φύση της Λιμενικής Ζώνης ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, να διασφαλίζει ότι ο Λιμένας 
Πειραιά λειτουργεί ως δημόσιος λιμένας και να εξασφαλίζει την πρόσβαση των χρηστών σε αυτόν, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.». 
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ΙΙΙ. Άρθρο 4 παρ. 1, 2, 4, 5 και 6 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του 
Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «4.1 Με την παρούσα, το Ελληνικό Δημόσιο χορηγεί στον ΟΛΠ 
το αποκλειστικό δικαίωμα κατοχής, χρήσης, διαχείρισης, συντήρησης, βελτίωσης και 
εκμετάλλευσης των Στοιχείων Παραχώρησης (το Δικαίωμα) καθ’ όλη τη Διάρκεια Παραχώρησης 
(όπως ορίζεται στο Άρθρο 4.5), με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται στην 
παρούσα Σύμβαση (η Σύμβαση). 4.2 Το Δικαίωμα συνίσταται στο δικαίωμα του ΟΛΠ, καθ’ όλη τη 
Διάρκεια Παραχώρησης, να κατέχει, να χρησιμοποιεί και να εκμεταλλεύεται τα Στοιχεία 
Παραχώρησης, με την επιφύλαξη των όρων και των περιορισμών της παρούσας Σύμβασης. 
Ειδικότερα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων των 
Άρθρων 4.3, 4.4, 9 και 10), το Δικαίωμα θα επιτρέπει, ενδεικτικά, στον ΟΛΠ: (α) […], (β) […], (γ) να 
έχει πρόσβαση σε χώρους της Θαλάσσιας Λιμενικής Ζώνης και να τους χρησιμοποιεί, με σκοπό την 
άσκηση των δικαιωμάτων του ή τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με την παρούσα 
Σύμβαση· (δ) να χρησιμοποιεί τα Στοιχεία Παραχώρησης για τις δραστηριότητες του ΟΛΠ και την 
επέκταση των δραστηριοτήτων και λειτουργιών του ΟΛΠ που συνίστανται στην παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και εγκαταστάσεων· (ε) […]· (στ) […]· (ζ) […]· (η) […] και (θ) να εισπράττει όλα τα έσοδα 
(συμπεριλαμβανομένων των Λιμενικών Τελών) που απορρέουν από την εκμετάλλευση του 
Δικαιώματος. 4.4 Με την επιφύλαξη οποιοσδήποτε άλλης διάταξης της παρούσας Σύμβασης, το 
Δικαίωμα θα υπόκειται πάντοτε στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) […], (β) ο ΟΛΠ θα ασκεί το 
Δικαίωμα με την ιδιότητα του ολοκληρωμένου φορέα διαχείρισης λιμένα και θα τηρεί και θα 
συμμορφώνεται με όλα τα καθήκοντα, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις που βαρύνουν την 
ιδιότητα αυτή ή συνδέονται με αυτήν, όπως προβλέπεται ή καθορίζεται κατά καιρούς σύμφωνα με 
τους νόμους που έχουν γενική εφαρμογή στους λιμένες στην Ελληνική Δημοκρατία, (γ) το Δικαίωμα 
δεν παρέχει στον ΟΛΠ οποιεσδήποτε Ρυθμιστικές Εξουσίες, δεν καθιστά τον ΟΛΠ Λιμενική Αρχή, 
ούτε παρέχει οποιεσδήποτε εξουσίες, αρμοδιότητες, δικαιώματα, καθήκοντα, λειτουργίες ή 
προνόμια, παρόμοια ή ισοδύναμα με οποιαδήποτε από τα προαναφερθέντα, με την επιφύλαξη των 
εσωτερικών κανόνων και κανονισμών, που ο ΟΛΠ μπορεί να υιοθετεί κατά καιρούς και που τυχόν 
θεωρεί αναγκαίους αναφορικά με τη χρήση, συντήρηση και λειτουργία του Λιμένα Πειραιά, υπό 
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κανόνες και κανονισμοί θα συνάδουν πάντοτε με τις διατάξεις των 
εφαρμοστέων νόμων και της παρούσας Σύμβασης και θα υπόκεινται σε αυτούς· (δ) […]· (ε) ούτε το 
Δικαίωμα ούτε οποιαδήποτε έκφανση του Δικαιώματος θα περιορίζει: (i) το Ελληνικό Δημόσιο και 
τους φορείς, τις υπηρεσίες, τα όργανα και τα ελεγχόμενα πρόσωπα αυτού, όποτε ασκούν κυρίαρχα 
καθήκοντα ή/και λειτουργίες που τους έχουν ανατεθεί σύμφωνα με ισχύοντες νόμους και 
κανονισμούς γενικής εφαρμογής ή δικαιώματα που έχουν διατηρηθεί στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης· (ii) το δικαίωμα των χρηστών του Λιμένα Πειραιά και των μέσων ναυσιπλοΐας να έχουν 
πρόσβαση στον Χώρο του Λιμένα, όπως απαιτείται ή επιτρέπεται σύμφωνα με το εφαρμοστέο 
δίκαιο· ή/και (iii) […]·και (στ) […]. 4.5 Το Δικαίωμα θα εκπνεύσει στις 13 Φεβρουάριου 2052, ήτοι 
την πεντηκοστή (50η) επέτειο της Σύμβασης του 2002, με την επιφύλαξη πρόωρης καταγγελίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 25 (η Διάρκεια Παραχώρησης).». 

ΙV. Άρθρο 5 παρ. 8 και 9 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΛΠ» της κυρωθείσας με το 
Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «5.8 Εκτός αν ρητά ορίζεται διαφορετικά στην 
παρούσα Σύμβαση (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικώς του Άρθρου 17), ο ΟΛΠ: (α) καθ’ όλη τη 
διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, θα αναλαμβάνει τον πλήρη κίνδυνο και ευθύνη για όλα τα 
Στοιχεία Παραχώρησης και θα είναι υπόλογος έναντι του Ελληνικού Δημοσίου, υπό την ιδιότητά 
του ως κυρίου των Στοιχείων Παραχώρησης, για κάθε καταστροφή, ζημία ή απώλεια 
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(περιλαμβανομένης της κατεδάφισης) των Στοιχείων Παραχώρησης ή (καταστροφή, ζημία ή 
απώλεια περιλαμβανομένης της κατεδάφισης που επηρεάζει αυτά ή κάποιο μέρος τους, πλην της 
περίπτωσης κατά την οποία οποιαδήποτε εν λόγω καταστροφή, ζημία ή απώλεια υπήρξε 
αποτέλεσμα της παραβίασης από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου των υποχρεώσεών του 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση ή/και τους ισχύοντες νόμους· (β) θα αποζημιώνει και θα 
απαλλάσσει το Ελληνικό Δημόσιο και κάθε Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ από οποιαδήποτε αξίωση 
από ή ευθύνη προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος λόγω πράξεων ή παραλείψεων του ΟΛΠ που 
παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ή, την παρούσα Σύμβαση, σε σχέση με τη χρήση, 
εκμετάλλευση, συντήρηση και κατεδάφιση οποιουδήποτε από τα Στοιχεία Παραχώρησης ή/και 
οποιεσδήποτε δραστηριότητες έχει αναλάβει σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση· και (γ) θα 
εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης με δικούς του πόρους, 
δικό του κίνδυνο και έξοδα και καμία αποζημίωση ή επιστροφή χρημάτων δεν θα καταβάλλεται 
από το Ελληνικό Δημόσιο στον ΟΛΠ σε αντάλλαγμα ή ως ανταμοιβή για τη συμμόρφωση του ΟΛΠ 
με τους όρους της παρούσας Σύμβασης. 5.9 Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση 
ή ρυθμίζεται διαφορετικά εκ του νόμου και των κανονισμών, ο ΟΛΠ θα είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για τη λήψη όλων των μέτρων και ενεργειών που απαιτούνται (ή απαιτήθηκαν, κατά 
περίπτωση) για τη λειτουργία και τη συντήρηση των Στοιχείων Παραχώρησης, όπως παρατίθενται 
στην παρούσα Σύμβαση, καθώς και για την επίτευξη ή υπέρβαση των Ελάχιστων Επιπέδων 
Υπηρεσιών (όπως ορίζονται στο Άρθρο 8.2).». 

V. Άρθρο 6 παρ. 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» της κυρωθείσας με το 
Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «6.5 Προς αποφυγή αμφιβολίας, συμφωνείται ότι: 
(α) η κατάρτιση, υποβολή και έγκριση του Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 
Διαχείρισης ή/και του Αρχικού ΣΑΛ δεν θα αποτελεί προϋπόθεση για τον σχεδιασμό, την 
κατασκευή, τη συντήρηση ή την υλοποίηση οποιωνδήποτε έργων, είτε αυτά υφίστανται τώρα είτε 
όχι και είτε αναλαμβάνονται από τον ΟΛΠ είτε όχι, με σκοπό τη συμμόρφωσή του ΟΛΠ με τις 
υποχρεώσεις του βάσει του Άρθρου 7 ή/και 8 ή άλλως (σε κάθε περίπτωση, συνολικά 
αποκαλούνται τα Αρχικά Έργα), αλλά μόνο στο βαθμό που τα εν λόγω Αρχικά Έργα: (i) συνάδουν 
και μπορούν να εναρμονιστούν με τις υφιστάμενες ΕΣΑΛ και τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις που 
απαριθμούνται στο Άρθρο 6.2 (γ) (οι Υφιστάμενες Εγκρίσεις)· (ii) δεν κατασκευάζονται σε συνθήκες 
που θα αναιρούσαν τις απαγορεύσεις που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 (β)· (iii) στον βαθμό 
που συνιστούν Υποχρεωτικές Επενδύσεις, έχουν συμμορφωθεί με τις διαδικασίες που 
παρατίθενται στο Άρθρο 7· και (iv) έχουν λάβει, κατά τα άλλα, όλες τις άδειες και εγκρίσεις που 
απαιτούν οι ισχύοντες νόμοι· (β) η ανωτέρω παράγραφος (α), σε καμία περίπτωση δεν θα αποτελεί 
πρόσχημα για τη μη συμμόρφωση του ΟΛΠ ή την καθυστέρηση συμμόρφωσής του με τις 
υποχρεώσεις του που απορρέουν από το παρόν Άρθρο 6· (γ) το παρόν Άρθρο 6.5 θα παύσει να 
εφαρμόζεται: (i) με την επιφύλαξη ότι ο ΟΛΠ θα έχει συμμορφωθεί εγκαίρως με τις υποχρεώσεις 
του σύμφωνα με το Άρθρο 6.2(i), την ημερομηνία κατά την οποία το Αρχικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης θα εγκριθεί οριστικά σύμφωνα με το Άρθρο 6.2· ή (ii) εάν ο 
ΟΛΠ δεν συμμορφωθεί εγκαίρως με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το Άρθρο 6.2(i), αναφορικά 
με την Ημερομηνία Αρχικού Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης· και (δ) προς 
αποφυγή αμφιβολίας, όσο το παρόν Άρθρο 6.5 συνεχίζει να εφαρμόζεται σύμφωνα με την ως άνω 
παράγραφο (γ), αναφορές στο Άρθρο 7 και σε άλλα σημεία στο Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
και Μελέτη Διαχείρισης θα εννοούνται ως αναφορές στις Υφιστάμενες Εγκρίσεις, εκτός αν τα 
ορίζεται διαφορετικά από τα συμφραζόμενα.». 
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VΙ. Άρθρο 7 παρ. 1, 2 και 3 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 7 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 
του Ν.4404/2016 ΣΠ προβλέπεται ότι: «7.1 Ο ΟΛΠ θα αναλάβει το σύνολο των έργων και των 
επενδύσεων, που απαιτούνται για την απρόσκοπτη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά σύμφωνα με 
την παρούσα Σύμβαση, και ειδικότερα τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, με δικό του κίνδυνο και 
έξοδα. Για τον σκοπό αυτό, ο ΟΛΠ θα καταρτίσει σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 7 και θα εφαρμόσει 
πενταετές υποχρεωτικό σχέδιο επενδυτικής περιόδου (το Σχέδιο της Επενδυτικής Περιόδου) για 
κάθε Επενδυτική Περίοδο (όπως ορίζεται παρακάτω), παραθέτοντας λεπτομερώς δεσμευτικές 
επενδύσεις προτεραιότητας (Υποχρεωτικές Επενδύσεις), καθώς και αντίστοιχες εκτιμήσεις 
επενδυτικών ποσών για την εν λόγω περίοδο. Ο ΟΛΠ θα αναλάβει αυτές τις επενδύσεις στη 
διάρκεια κάθε πενταετούς περιόδου (κάθε μία, η Επενδυτική Περίοδος) και η υλοποίηση αυτών 
των επενδύσεων θα προηγείται κάθε άλλης κεφαλαιουχικής δαπάνης ή πρωτοβουλίας για έργα 
που αναλαμβάνει ο ΟΛΠ. 7.2 Η πρώτη Επενδυτική Περίοδος (η Πρώτη Επενδυτική Περίοδος) θα 
ξεκινήσει την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος και θα λήξει την αμέσως προηγούμενη ημέρα της 
πέμπτης (5ης) επετείου αυτής. Κατά την Πρώτη Επενδυτική Περίοδο, ο ΟΛΠ θα αναλάβει τις 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 (οι Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις και κάθε μία, η Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση). Προς αποφυγή κάθε αμφιβολίας και 
πλην της περίπτωσης μεταβολών σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 7, το σχέδιο κεφαλαιουχικών 
δαπανών που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2, θα συνιστά το Σχέδιο της Επενδυτικής Περιόδου 
σε ό,τι αφορά στην Πρώτη Επενδυτική Περίοδο. 7.3 Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 προσδιορίζει: (α) δύο 
κατηγορίες Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, δηλαδή αυτές που ορίζονται ως Προτεραιότητα I 
(οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I) και αυτές που ορίζονται ως Προτεραιότητα 
II (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II). Ο ΟΛΠ δεν μπορεί να τροποποιήσει τις 
Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I. Ο ΟΛΠ μπορεί να προτείνει Πρώτες 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II επιπροσθέτως ή στη θέση αυτών που προσδιορίζονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 (αλλά που συνολικά θα ανέρχονται στο Κόστος Αναφοράς που προσδιορίζεται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 για όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας II), ώστε να 
εκτελεστούν στη θέση αυτών. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 6.2, ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας 
του ΕΔ μπορεί να απορρίψει προτεινόμενες σε αντικατάσταση από τον ΟΛΠ Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας II λόγω του ότι δεν συνάδουν με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και 
Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα ή/και το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα ή/και ότι είναι ανεπαρκείς για την 
επίτευξη ή τη διατήρηση Ελάχιστων Επιπέδων Υπηρεσιών· και (β) το συνολικό κόστος αναφοράς 
(εξαιρουμένου του ΦΠΑ) για κάθε Πρώτη Υποχρεωτική Επένδυση (το Κόστος Αναφοράς), καθώς 
και το συνολικό Κόστος Αναφοράς για όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις (το Συνολικό 
Κόστος Αναφοράς), το οποίο ανέρχεται σε € 293.783.800 (ολογράφως: διακόσια ενενήντα τρία 
εκατομμύρια επτακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ευρώ).». 

VII. Παράρτημα 7.2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 7.2 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 – Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα» της 
κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 ΣΠ προβλέπεται ότι: 

«Εντός της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ο ΟΛΠ θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες Πρώτες 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις, που αθροίζονται σε συνολικό κόστος αναφοράς 293.783.800 Ευρώ. 
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Αρ. Υποχρεωτική Επένδυση 
Κόστος 

Αναφοράς 
(σε ευρώ) 

1 Επέκταση Επιβατικού Λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) 136.283.800 

2 
Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβάδας (RMG cranes) 
Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 

8.000.000 

3 Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας 1.500.000 

4 Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο ΟΔΔΥ 5.000.000 

5 Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα 15.000.000 

6 Προμήθεια Εξοπλισμού 25.000.000 

7 Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα 8.000.000 

8 Μελέτες 5.000.000 

9 Κατασκευή Νέου Προβλήτα Πετρελαιοειδών 15.000.000 

10 Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους) 20.000.000 

11 
Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των 
πλωτών δεξαμενών) 

55.000.000 

 Σύνολο 293.783.800 

A. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας I. 

Υποχρεωτική Επένδυση 

Συνολικό 
Κόστος 

Αναφοράς 
(σε ευρώ) 

Αρ. 1, 2, 7, 9, 11 222.283.800 

Β. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας II. 

Υποχρεωτική Επένδυση 

Συνολικό 
Κόστος 

Αναφοράς 
(σε ευρώ) 

Αρ. 3, 4, 5, 6, 8, 10 71.500.000 

VIIΙ. Άρθρο 8 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 
προβλέπεται ότι: «8.1 Με δικό του κίνδυνο και έξοδα, ο ΟΛΠ θα φέρει την ευθύνη για τη συντήρηση 
των Στοιχείων Παραχώρησης: (α) σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται 
στην παρούσα Σύμβαση· (β) σε συμμόρφωση, από κάθε ουσιώδη άποψη, με όλες τις νομικές 
απαιτήσεις και τα ισχύοντα τεχνικά, περιβαλλοντικά πρότυπα και πρότυπα ασφαλείας και την Ορθή 
Πρακτική Κλάδου· και (γ) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει τη διαρκή ικανότητα του ΟΛΠ να 
υποστηρίζει τους χρήστες του λιμένα, την ασφάλεια των χρηστών και των εργαζομένων που 
εκτίθενται στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον Χώρο του Λιμένα και, γενικότερα, την 
αδιάλειπτη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά. 8.2 Μόνο με την επιφύλαξη του Άρθρου 8.3, ο ΟΛΠ θα 
διασφαλίζει ότι τα Στοιχεία Παραχώρησης διατηρούνται σε κατάσταση, που επιτρέπει την 
απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών και λειτουργιών του ΟΛΠ, που απαιτούνται προκειμένου να 
ικανοποιηθούν τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και οι στόχοι διακίνησης που παρατίθενται στο 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.2 (τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών). 8.3 Το Ελληνικό Δημόσιο αναγνωρίζει ότι τα 
Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών ενδέχεται να μην ικανοποιηθούν στο σύνολό τους, καθ’ όλη τη 
διάρκεια ή κατά διαστήματα, έως την ολοκλήρωση των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, όπως 
παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 και σημειώνονται ως Προτεραιότητας I (οι Επενδύσεις Πρώτης 
Προτεραιότητας). Ως εκ τούτου, θα ισχύουν τα ακόλουθα: (α) Καθ’ όλη τη διάρκεια των πρώτων 
τριών (3) ετών της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, ο ΟΛΠ θα προβεί σε κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε να εκπληρώνει τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών. Ωστόσο, η μη επίτευξη του στόχου δεν θα 
συνιστά παραβίαση των υποχρεώσεων του ΟΛΠ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση και δεν θα 
ενεργοποιήσει καταβολές Ποινικών Ρητρών, ούτε θα οδηγήσει σε καταγγελία της παρούσας 
Σύμβασης. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η παρούσα παράγραφος (α) δεν θα επηρεάζει τις 
υποχρεώσεις του ΟΛΠ σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση σχετικά με την παρακολούθηση ή/και 
τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τις επιδόσεις αυτού ως προς τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών για 
οποιαδήποτε χρονική περίοδο εντός της προαναφερθείσας τριετούς περιόδου. (β) Κατά το τέταρτο 
και πέμπτο έτος της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, ο ΟΛΠ απαιτείται να καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, ώστε να εκπληρώσει τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, με την επιφύλαξη ότι τυχόν 
αδυναμία του ΟΛΠ να εκπληρώσει τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της 
προαναφερθείσας περιόδου δεν θα ενεργοποιήσει καταβολή Ποινικών Ρητρών, παρά μόνο στο 
βαθμό που επιτρέπεται σύμφωνα με το Άρθρο 16.4· (γ) Ο ΟΛΠ οφείλει να πληροί όλα τα Ελάχιστα 
Επίπεδα Υπηρεσιών, όπως προβλέπεται στην παρούσα Σύμβαση, το αργότερο από την τελευταία 
ημέρα της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου και εφεξής. 8.4 Εάν, εξαιτίας απαιτούμενων εργασιών 
συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης σε σχέση με οποιαδήποτε Στοιχεία Παραχώρησης, 
καθίσταται αδύνατη η εκπλήρωση οποιωνδήποτε Ελάχιστων Επιπέδων Υπηρεσιών από τον ΟΛΠ για 
τρεις (3) διαδοχικές ημέρες, οι εν λόγω εργασίες θα πρέπει: (α) να προγραμματίζοντας κατά τέτοιο 
τρόπο ώστε οι συνέπειές τους να ελαχιστοποιούνται δυνατή στον μέγιστο δυνατό εύλογο βαθμό 
από οικονομικής και επιχειρησιακής άποψης· (β) στην περίπτωση του Σταθμού Οχηματαγωγών, να 
εκτελούνται μόνο με τη συγκατάθεση του αρμόδιου Κυβερνητικού Φορέα του ΕΔ και με τέτοιο 
τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η αδιάλειπτη παροχή ενός τουλάχιστον ελάχιστου επιπέδου 
υπηρεσιών σε όλες τις γραμμές οχηματαγωγών πλοίων και (γ) να εκτελούνται μαζί με 
οποιεσδήποτε άλλες τακτικά προγραμματισμένες ή προληπτικές εργασίες συντήρησης, επισκευής 
ή αντικατάστασης, οι οποίες, εάν τυχόν παραλειφθούν, αναμένεται να επιφέρουν την περαιτέρω 
αδυναμία του ΟΛΠ να ανταποκριθεί πλήρως στα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών εντός των επόμενων 
έξι μηνών, εκτός εάν η εν λόγω συνδυασμένη πραγματοποίηση αναμένεται ευλόγως να οδηγήσει 
σε παράταση της περιόδου κατά την οποία τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών δεν θα πληρούνται. 
8.5 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Άρθρων 8.3 και 8.4, ο ΟΛΠ θα υποχρεούται να αναλάβει 
το πρόγραμμα συντήρησης που περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.5 (το Πρόγραμμα Ελάχιστης 
Συντήρησης).». 

IX. Παράρτημα 8.2 στοιχείο a και Παράρτημα 8.5 παρ. 2 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του 
Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το στοιχείο a «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος 8.2 «Παράρτημα 8.2 – Ελάχιστο 
Απαιτούμενο Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών» προβλέπεται ότι: 

Ωράριο λειτουργίας αποβάθρας 24/7 – ο αριθμός ημερών να είναι σύμφωνος με τα τρέχοντα πρότυπα 

Σύμφωνα δε με την παρ. 2 «Υποδομή Λιμένα» του Παραρτήματος 8.5 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.5 – 
Πρόγραμμα Ελάχιστης Συντήρησης» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 ΣΠ 
προβλέπεται ότι: 
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«Οι υποδομές και οι εγκαταστάσεις στον Λιμένα Πειραιώς περιλαμβάνουν κυρίως τις ακόλουθες 
κατασκευές: • Κρηπιδώματα (κατά κύριο λόγο κρηπιδότοιχους βαρύτητας κατασκευασμένους από 
συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους ή κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα, με έγχυτες επί τόπου 
ανωδομές σκυροδέματος και εξοπλισμένους με δέστρες, κρίκους και προσκρουστήρες). • 
Προβλήτες/μώλους, ήτοι λιμενικά έργα βαρύτητας κατασκευασμένα από συμπαγείς τεχνητούς 
ογκόλιθους από σκυρόδεμα. • Κυματοθραύστες, με ή χωρίς εξωτερική θωράκιση. • Χερσαίους 
χώροι αποθήκευσης εμπορευμάτων και σταθμούς διαλογής, οι οποίοι περιλαμβάνουν δάπεδα, 
συστήματα απορροής ομβρίων, περίφραξη και υπηρεσιακές οδούς. • Κτίρια (διοίκηση, αποθήκες, 
υπόστεγα συντήρησης, μικρές βοηθητικές εγκαταστάσεις κ.λπ.). 

Ολόκληρη η περιοχή του λιμένα είναι εξοπλισμένη με δίκτυο παροχής νερού, πυροσβεστικό δίκτυο 
και εξοπλισμό, αποχετευτικό δίκτυο και φωτισμό. Τέλος, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του 
Περάματος λειτουργούν δύο πλωτές δεξαμενές και στον Κεντρικό Λιμένα δύο παλαιές μόνιμες 
δεξαμενές. Όλη η ως άνω αναφερθείσα υποδομή και εγκαταστάσεις θα πρέπει να συντηρούνται 
τακτικά και κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται συνεχώς στις λειτουργικές τους απαιτήσεις (όπως 
ορίζονται παρακάτω) και να προσφέρουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα πλοία καθ' όλη την 
περίοδο της παραχώρησης. Για τον σκοπό αυτό, εντός τριών ετών από την έναρξη της 
παραχώρησης, ο ΟΛΠ θα πρέπει να προετοιμάσει μια Στρατηγική Συντήρησης για την υφιστάμενη 
λιμενική υποδομή, βάσει του σχεδίου Διαχείρισης Κύκλου Ζωής. Για την επίτευξη της στρατηγικής 
συντήρησης βάσει του ανωτέρω σχεδίου, θα πρέπει να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα συντήρησης 
που θα ορίζει βασικές αρχές αποτελεσματικής συντήρησης, βασικές διαδικασίες συντήρησης και 
σειρά από διαδικασίες, μεθόδους, περιεχόμενα, χρονισμούς και συχνότητες επιθεώρησης. 

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά διαδικασιών συντήρησης είναι: 1. Προετοιμασία προγράμματος 
συντήρησης, τόσο για την Προληπτική Συντήρηση όσο και για την Διορθωτική Συντήρηση (ανά 
περιστατικό). 2. Τυποποιημένη επιθεώρηση υφιστάμενης κατάστασης υποδομών και 
εγκαταστάσεων (επιθεώρηση ρουτίνας και περιστατικού). 3. Αξιολόγηση υπολειπόμενης απόδοσης 
και πρόβλεψη μελλοντικής υποβάθμισης κατασκευών, βάσει των αποτελεσμάτων της 
επιθεώρησης. 4. Εφαρμογή αναγκαίων εργασιών αντιμέτρων βάσει της ενδελεχούς αξιολόγησης. 
5. Διαχείριση Κύκλου Ζωής με βάση το μελλοντικό σχέδιο χρήσης υποδομής/εγκατάστασης. 

Η λιμενική υποδομή θα πρέπει να συντηρείται τακτικά προκειμένου να εξασφαλίζεται η ελάχιστη 
απαιτούμενη διαθεσιμότητα ανά λιμενική δραστηριότητα, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 
Σταθμός Κρουαζιέρας • Το 90% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων που προορίζεται για την 

κρουαζιέρα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής 
(από Μάιο έως Οκτώβριο) 

• Το 60% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων που προορίζεται για την 
κρουαζιέρα θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου χαμηλής 
κίνησης (από Νοέμβριο έως Απρίλιο) 

Σταθμός Ακτοπλοΐας • Το 90% του συνολικού αριθμού ραμπών για Ε/Γ – Ο/Γ πλοία 
(συμπεριλαμβανομένων όσων προορίζονται για ταχύπλοα σκάφη) θα πρέπει να 
είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

• Το 75% του συνολικού αριθμού ραμπών για Ε/Γ – Ο/Γ πλοία (εξαιρουμένων όσων 
προορίζονται για ταχύπλοα σκάφη) θα πρέπει να είναι διαθέσιμο κατά τη διάρκεια 
της περιόδου χαμηλής κίνησης (από Μάιο έως Οκτώβριο) 

Σταθμός Διακίνησης 
Αυτοκινήτων 

• Το 80% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων του σταθμού διακίνησης 
αυτοκινήτων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του έτους 
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Σταθμός 
Εμπορευματοκιβωτίων 

• Το 90% του συνολικού μήκους των κρηπιδωμάτων του σταθμού 
εμπορευματοκιβωτίων θα πρέπει να είναι διαθέσιμο καθ' όλη τη διάρκεια του 
έτους 

Ναυπηγοεπισκευή • Αμφότερες οι πλωτές δεξαμενές στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του Περάματος 
θα πρέπει καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης να βρίσκονται σε 
άριστη λειτουργική κατάσταση διατηρώντας το ίδιο με το σημερινό επίπεδο 
υπηρεσιών 

Επιπλέον, καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης ο ΟΛΠ θα πρέπει να λάβει όλα τα 
αναγκαία μέτρα και να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να δια-τηρήσει 
τα κατώτερα απαιτούμενα ωφέλιμα βάθη στη Θαλάσσια Λιμενική Ζώνη και ιδιαίτερα προ των 
κρηπιδωμάτων, όπως τα εν λόγω ελάχιστα βάθη αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.6. 

Όταν ο ΟΛΠ προχωρήσει στην μελέτη και στην κατασκευή νέων λιμενικών υποδομών, τότε θα 
πρέπει να τηρηθούν τα ακόλουθα πρότυπα και κανονισμοί: • Εθνικές Προδιαγραφές, Κανονισμοί 
και Οικοδομικοί Κώδικες. • Recommendations of the German Committee for Waterfront Structures, 
Harbors and Waterways-EAU (2004) • Coastal Engineering Manual, US Army Corps of Engineers 
(2003) • BS 6349: Maritime Structures • Manual for the Use of Rock in Coastal and Shoreline 
Engineering-CIRIA (1991) • Shore Protection Manual, US Army Corps of Engineers (1993) • 
Recommendations of Permanent International Association of Navigation Congress (PIANC). 

Η Στρατηγική Συντήρησης βάσει του σχεδίου Διαχείρισης Κύκλου Ζωής, θα πρέπει επίσης να 
εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε νέα υποδομή/εγκατάσταση που ενδέχεται να κατασκευαστεί στον 
λιμένα. Το πρόγραμμα συντήρησης (Προληπτικής και Διορθωτικής) θα επικαιροποιείται 
αναλόγως.». 

X. Άρθρο 9 παρ. 1, 2, και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ» της κυρωθείσας με 
το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 ΣΠ προβλέπεται ότι: «9.1 Ο ΟΛΠ αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, λόγω 
του της θεμελιώδους νομικής φύσης της Ζώνης Λιμένα ως κοινόχρηστου δημόσιου πράγματος, θα 
πρέπει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης: (α) να διαχειρίζεται τον Λιμένα Πειραιά και 
τους τερματικούς σταθμούς του ως δημόσιο λιμένα· (β) να παρέχει στους χρήστες του λιμένα 
πρόσβαση σε όλες τις εγκαταστάσεις, τις υποδομές, τις ανωδομές και υπηρεσίες του Λιμένα 
Πειραιά, σύμφωνα με τις αρχές της ισότιμης πρόσβασης, της αντικειμενικότητας και της μη 
διάκρισης· (γ) να μην υιοθετεί ούτε να εφαρμόζει εμπορικούς κανόνες, εμπορικές ή τιμολογιακές 
πολιτικές ή πρακτικές σε σχέση με τα Στοιχεία Παραχώρησης (συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, 
της χορήγησης οποιωνδήποτε αποκλειστικών δικαιωμάτων), που στοχεύουν ή επιφέρουν αμέσως 
ή εμμέσως τον αποκλεισμό ή τον περιορισμό δικαιωμάτων οποιουδήποτε προσώπου από 
οποιαδήποτε ουσιώδη άποψη, (δ) να τηρεί και να υποστηρίζει τις αρχές της ορθολογικότητας και 
της αναλογικότητας στις συναλλαγές του με τους χρήστες, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που 
αφορούν στην πρόσβαση στον Λιμένα Πειραιά και στη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης σε 
οποιοδήποτε τμήμα των Στοιχείων Παραχώρησης· και (ε) να διασφαλίζει ότι όλες οι παραπάνω 
αρχές αποτυπώνονται με τον προσήκοντα τρόπο στους αντίστοιχους κανονισμούς, που εγκρίθηκαν 
και υιοθετήθηκαν από τον ΟΛΠ σύμφωνα με το Άρθρο 9.3· με την εξαίρεση (η οποία δε θα 
εφαρμόζεται στην υποπαράγραφο (ε) ανωτέρω) στον βαθμό που επιτρέπεται ρητά από την 
παρούσα Σύμβαση ή δικαιολογείται από έκτακτους παράγοντες και αφού ληφθούν προσηκόντως 
υπόψη οι αρχές που απαριθμούνται στο Άρθρο 9.1. 9.2 Κατά την παροχή πρόσβασης στον Λιμένα 
Πειραιά και τη χρέωση τελών και δασμών για τη χρήση των εγκαταστάσεων, των υποδομών, 
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ανωδομών και των υπηρεσιών του, ο ΟΛΠ μπορεί να κάνει διακρίσεις ανάμεσα σε διαφορετικές 
ομάδες χρηστών, καθώς και ανάμεσα στις διάφορες εγκαταστάσεις, υποδομές, ανωδομές και 
υπηρεσίες, στον βαθμό που οι εν λόγω διακρίσεις αιτιολογούνται με αντικειμενικά κριτήρια και 
τηρούν τις αρχές της ορθολογικότητας, της αντικειμενικότητας και της μη διάκρισης. 9.5 Ο ΟΛΠ 
αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι, πέραν του γεγονότος, ότι τυχόν μη συμμόρφωση από την πλευρά 
του με τις διατάξεις του παρόντος Άρθρου 9, θα συνιστά Παράβαση (όπως ορίζεται στο Άρθρο 16 
παρακάτω) για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, τυχόν τέτοια μη συμμόρφωση ενδέχεται να 
θεμελιώνει δικαίωμα για χρήστες του Λιμένα Πειραιά ή άλλα πρόσωπα που αποδεικνύουν έννομο 
συμφέρον, να ασκήσουν ένδικα βοηθήματα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων, με τον τρόπο που 
προβλέπεται στον Κυρωτικό Νόμο, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα ή/και σε άλλες κείμενες 
διατάξεις.». 

XI. Άρθρο 11 παρ. 1, 2, 4 και 5 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 11 «ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 
ΣΠ προβλέπεται ότι: «11.1 Εκτός αν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, ο ΟΛΠ 
θα υπέχει με δικό του κίνδυνο και έξοδα υποχρέωση για την παροχή όλων των υπηρεσιών και των 
παρεπομένων υπηρεσιών που απαιτούνται: (α) για τη λειτουργία: (i) των Τερματικών Σταθμών 
Οχηματαγωγών (φεριμπότ)· (ii) των Τερματικών Σταθμών Εμπορευματοκιβωτίων· (iii) των 
Τερματικών Σταθμών Αυτοκινήτων· (iν) των Τερματικών Σταθμών Γενικού Φορτίου· (ν) των 
Τερματικών Σταθμών Κρουαζιεροπλοίων· (νi) των τερματικών σταθμών πετρελαίου και αερίου, οι 
οποίοι επί του παρόντος βρίσκονται στο άκρο του προβλήτα III του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων 
Νέου Ικονίου που υπόκειται στην Υποπαραχώρηση ΣΕΠ, με την επιφύλαξη της μετεγκατάστασης 
αυτών σύμφωνα με την Τροποποίηση ΣΕΠ 2014· (β) για την παροχή, παράδοση και εκμίσθωση 
επιπρόσθετων υποδομών και ναυπηγοεπισκευαστικών δυνατοτήτων (συμπεριλαμβανομένων 
πλωτών δεξαμενών για την τροφοδοσία σκαφών μεγέθους Post-Panamax ή μεγαλύτερων) με 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών σε σκάφη μιας χωρητικότητας, που επί του παρόντος δεν 
εξυπηρετείται, για επισκευαστικούς σκοπούς στον Λιμένα Πειραιά, σε περιοχές που επί 
τουπαρόντος δεν φιλοξενούν ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να 
οριστούν και να αναπτυχθούν μετά από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σύμφωνα με το Άρθρο 6 
και άλλως σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση (τα Νέα Ναυπηγεία)· (γ) για τη συντήρηση των 
υποδομών, τον δεξαμενισμό και την εκμίσθωση πλωτών δεξαμενών και για παρεπόμενες 
υπηρεσίες που είναι απαραίτητες, ώστε να μπορούν και τρίτοι να επωφελούνται από την υποδομή 
και τη λειτουργία των ενεργών Ναυπηγείων κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, σε κάθε 
περίπτωση, κατά τρόπο που θα πληροί ή θα υπερβαίνει τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, εκτός εάν 
και στο βαθμό που οι εν λόγω υπηρεσίες και παρεπόμενες υπηρεσίες θα παρέχονται από 
Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης ή 
άλλως από την ισχύουσα νομοθεσία. 11.2 Οι Παρεπόμενες Υπηρεσίες για τις οποίες υπέχει 
υποχρέωση ο ΟΛΠ περιλαμβάνουν, ειδικότερα: (α) τον χειρισμό και την αποθήκευση φορτίων· (β) 
τη ρυμούλκηση· (γ) τον ελλιμενισμό - απόπλου· (δ) τη διάθεση λυμάτων· (ε) όλες τις υπηρεσίες και 
εργασίες που αφορούν σε λιμενικές εγκαταστάσεις σχετικές με την ασφάλεια και προστασία 
σύμφωνα με τον Διεθνή Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού, στην αναθεωρημένη του έκδοση (ISPS Code), όπως επίσης και σε κάθε 
σχετική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, του Κανονισμού 725/2004 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για την ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων και λιμενικών 
εγκαταστάσεων και του Π.Δ. 56/2004 (ΦΕΚ Α’ 47), όπως κάθε φορά ισχύουν· (στ) τις υπηρεσίες σε 
επιβάτες· (ζ) τις υπηρεσίες δημόσιας στάθμευσης· (η) την καταπολέμηση εντόμων και παρασίτων· 
(θ) τις παροχές κοινής ωφελείας (νερό, επικοινωνίες, ηλεκτρισμός)· (ι) την υποδοχή απορριμμάτων 
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που προέρχονται από τα σκάφη, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, της υποδοχής ιλύος και 
αποβλήτων πετρελαίου, της απόρριψης λυμάτων και της απομάκρυνσης απορριμμάτων, όπως 
επίσης και της υποδοχής και διαχείρισης των καταλοίπων φορτίου· (ια) την υποδοχή απορριμμάτων 
λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης απορριμμάτων, του καθαρισμού και της 
μεταφοράς για την απόρριψη σε ειδικές δημόσιες τοποθεσίες επεξεργασίας / εναπόθεσης 
απορριμμάτων εκτός των Στοιχείων Παραχώρησης· και (ιβ) τις Λοιπές Χρήσεις με την επιφύλαξη 
του Άρθρου 4.4, και, στην έκταση που αρμόζει, πρέπει να είναι επαρκείς, ώστε να εναρμονίζονται 
με τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών, τους Ισχύοντες Νόμους, τους Ρυθμιστικούς Κανόνες και τους 
νόμους γενικής εφαρμογής. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρούσας Σύμβασης, ο ΟΛΠ 
μπορεί να προσλάβει τρίτους είτε μέσω Υπεργολαβιών, είτε μέσω Υποπαραχωρήσεων, αλλά (με 
την επιφύλαξη οποιωνδήποτε άλλων υποχρεώσεων του σύμφωνα με την παρούσα) ο ΟΛΠ θα 
παραμένει υπόλογος έναντι του Ελληνικού Δημοσίου για τη συμμόρφωση με τα Ελάχιστα Επίπεδα 
Υπηρεσιών.. 11.2 Οι Παρεπόμενες Υπηρεσίες για τις οποίες υπέχει υποχρέωση ο ΟΛΠ 
περιλαμβάνουν, ειδικότερα: (α) τον χειρισμό και την αποθήκευση φορτίων· (β) τη ρυμούλκηση· (γ) 
τον ελλιμενισμό - απόπλου· (δ) […]· (ε) […]· (στ) […]· (ζ) […]· (η) […]· (θ)· […]· (ι) […]· (ια) […]· και (ιβ) 
[…]. 11.4 Το Ελληνικό Δημόσιο ή άλλος Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ θα μεριμνήσει (ή θα 
εξασφαλίσει) ότι οι ακόλουθες λιμενικές υπηρεσίες (η Λιμενική Υπηρεσία ΕΑ) θα παρέχονται σε 
επαρκές επίπεδο, ώστε ο ΟΛΠ να δύναται να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με 
την παρούσα Σύμβαση: (α) […]· (β) […]· (γ) υπηρεσία θαλάσσιας κυκλοφορίας (VTS), βοηθήματα 
ναυσιπλοΐας (φάροι, σημαντήρες) και ασφάλεια της ναυσιπλοΐας· (δ) πλοήγηση· (ε) […]· (στ) […]· 
(ζ) […]· (η) […]· (θ) […]· (ι) […]· (ια) […]· (ιβ) […]· (ιγ) […]· και (ιδ) κάθε άλλη λειτουργία ή υπηρεσία 
που μπορεί να προσδιορίζεται κατά καιρούς με βάση ισχύοντες Ρυθμιστικούς Κανόνες. Από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, το Ελληνικό Δημόσιο θα μεριμνήσει για την πρόσληψη επαρκούς 
προσωπικού ή/και παροχών υπηρεσιών από τους αρμόδιους Κυβερνητικούς Φορείς του ΕΔ ικανών 
για τη διεκπεραίωση των εν λόγω εργασιών, καθώς και για την ύπαρξη ενός νομοθετικού και 
ρυθμιστικού πλαισίου, το οποίο θα εξασφαλίζει τη δυνατότητα των αντίστοιχων αρχών, υπηρεσιών 
ή άλλων κρατικών φορέων να διεκπεραιώνουν και να εποπτεύουν όλες τις εν λόγω υπηρεσίες. Ο 
ΟΛΠ δεν θα είναι υπεύθυνός για τη μη εκπλήρωση των Ελάχιστων Επιπέδων Υπηρεσιών στον 
βαθμό που η εν λόγω μη εκπλήρωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναμία του Ελληνικού 
Δημοσίου να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του βάσει του παρόντος Άρθρου. 11.5 Χωρίς να 
θίγονται οποιαδήποτε δικαιώματα του ΟΛΠ αναφορικά με οποιαδήποτε αδυναμία του Ελληνικού 
Δημοσίου να παρέχει ή να εξασφαλίζει την παροχή των Λιμενικών Υπηρεσιών ΕΔ, εάν καθ’ 
οιανδήποτε στιγμή ο ΟΛΠ εύλογα θεωρήσει ότι οι Λιμενικές Υπηρεσίες ΕΔ δεν παρέχονται από το 
Ελληνικό Δημόσιο με δυναμικότητα που ανταποκρίνεται στη λειτουργικής δυναμικότητας που έχει 
επιτευχθεί με συνέπεια επιτυγχάνεται στον Λιμένα Πειραιά, ο ΟΛΠ θα ενημερώνει εγγράφως 
σχετικά το Ελληνικό Δημόσιο. Με την παραλαβή της εν λόγω γνωστοποίησης, το Ελληνικό Δημόσιο 
θα συμμετάσχει, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, (και θα εξασφαλίσει ότι ο σχετικός υπεύθυνος 
Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ θα συμμετάσχει) σε συνομιλίες με τον ΟΛΠ με σκοπό την καλή τη 
πίστει εξέταση οποιωνδήποτε εύλογων και βιώσιμων διαθέσιμων εναλλακτικών λύσεων για την 
αύξηση της δυναμικότητας των Λιμενικών Υπηρεσιών ΕΔ, καθώς και ρεαλιστικών 
χρονοδιαγραμμάτων για την εφαρμογή των εν λόγω εναλλακτικών λύσεων. Τυχόν επιπλέον 
λιμενικές υπηρεσίες που δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στο παρόν Άρθρο, αλλά είναι ή θα 
καταστούν απαραίτητες για τη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά και την εκπλήρωση των Ελάχιστων 
Επιπέδων Υπηρεσιών, θα παρέχονται επίσης από τον ΟΛΠ, εκτός εάν η φύση της λιμενικής 
υπηρεσίας είναι τέτοια, ώστε η παροχή της να είναι δυνατή μόνο από δημόσια αρχή.». 
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XIΙ. Άρθρο 16 παρ. 1, 2, 3 και 4 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 «ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ» της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 ΣΠ 
προβλέπεται ότι: «16.1 Εάν ο ΟΛΠ παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της 
παρούσας Σύμβασης (Παράβαση), στον βαθμό που η εν λόγω Παράβαση επιδέχεται 
αποκατάσταση, το Ελληνικό Δημόσιο (συμπεριλαμβανομένου, όπου είναι εφικτό, και μέσω του 
αρμόδιου Κυβερνητικού Φορέα του ΕΔ) μπορεί να ζητήσει από τον ΟΛΠ να λάβει όλα τα μέτρα που 
άπτονται του ελέγχου του, ώστε να αποκαταστήσει οποιαδήποτε τέτοια Παράβαση εντός εύλογης 
βάσει των συνθηκών χρονικής περιόδου, λαμβανομένης δεόντως υπόψη της φύσης και της 
σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης, καθώς και του πιθανού χρόνου που απαιτείται για έναν 
συνετό, ικανό και επιμελή φορέα διαχείρισης λιμένα, ώστε να αποκαταστήσει την εν λόγω 
Παράβαση. 16.2 Εάν ο ΟΛΠ διαπράξει Παράβαση που παρατίθεται στον κατάλογο ποινικών 
ρητρών, που επισυνάπτεται στην παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.2 (ο Κατάλογος Ποινικών Ρητρών 
(ΠΡ)) σε σχέση με: (α) τη μη εκτέλεση Υποχρεωτικών Επενδύσεων· ή/και (β) τη μη εκπλήρωση 
Ελάχιστων Επιπέδων Υπηρεσιών· ή/και (γ) οποιαδήποτε μη τεχνική Παράβαση που περιλαμβάνεται 
στο 3ο μέρος του Καταλόγου ΠΡ, τότε θα λογίζονται ποινικές ρήτρες (Ποινικές Ρήτρες) σε σχέση με 
την εν λόγω Παράβαση, σύμφωνα με τον Κατάλογο ΠΡ, με την επιφύλαξη των διατάξεων των 
επομένων παραγράφων του παρόντος Άρθρου 16. 16.3 Καμία Ποινική Ρήτρα δεν θα λογίζεται σε 
σχέση με Παράβαση (εφόσον είναι δυνατή η αποκατάσταση της), η οποία έχει αποκατασταθεί 
εγκαίρως σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 16.1. 16.4 Όσον αφορά σε Παράβαση που 
σχετίζεται με τη μη εκπλήρωση Ελάχιστων Επιπέδων Υπηρεσιών (όπως παρατίθενται στο 2ο μέρος 
του Καταλόγου ΠΡ), Ποινικές Ρήτρες: (α) δεν θα επιβάλλονται, εφόσον η εν λόγω Παράβαση 
εμπίπτει στη χρονική περίοδο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος έως την τρίτη (3η) επέτειο της 
Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος· (β) θα επιβάλλονται, εφόσον η εν λόγω Παράβαση εμπίπτει στη 
χρονική περίοδο από την τρίτη (3η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος έως την πέμπτη (5η) 
επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος, εκτός εάν ο ΟΛΠ είναι σε θέση να αποδείξει ότι έλαβε 
όλα τα εύλογα μέτρα που άπτονται του ελέγχου του, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια, 
ώστε να εκπληρώσει τα ισχύοντα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών και (γ) με μόνη την επιφύλαξη του 
Άρθρου 16.5 κατωτέρω, Ποινικές Ρήτρες θα επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση Παράβασης που 
έλαβε χώρα την πέμπτη (5η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος ή οποιαδήποτε 
μεταγενέστερη ημερομηνία καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης.». 

XIII. Παράρτημα 16.2 παρ. 2 περ. α) της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 ΣΠ 

Σύμφωνα με την περ. α) «Υπηρεσίες» της παρ. 2 «Μη εκπλήρωση Ελαχίστων Επιπέδων Υπηρεσιών» 
του Παραρτήματος 16.2 «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 16.2 – Κατάλογος Ποινικών Ρητρών (ΠΡ)» της κυρωθείσας 
με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 ΣΠ προβλέπεται ότι: 

Δείκτης Αξία Ποινή 

Ώρες λειτουργίας αποβάθρας 
24/7 – ο αριθμός ημερών να είναι 
σύμφωνος με τα ισχύοντα 
πρότυπα 

Τέλος πρόσδεσης μίας ημέρας 
στην περίπτωση που δεν δοθεί στο 
σκάφος άδεια πρόσδεσης στις 
κενές θέσεις, τουλάχιστον 500 
Eυρώ ημερησίως. 
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XIV.Ορισμοί και Άρθρα 1 έως 5 του Κανονισμού και Τιμολόγια Χρεώσεων επί πλοίων – πλωτών 
ναυπηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του ΟΛΠ. 

Με την υπ’ αριθ. 180/29.09.2010 (ΦΕΚ Β' 1643) Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγκρίθηκαν και 
τέθηκαν προς δημοσίευση των Κανονισμών και Τιμολογίων Λειτουργίας, μεταξύ των οποίων 
περιλαμβάνεται Κανονισμός και Τιμολόγια επί πλοίων / πλωτών Ναυπηγημάτων στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Περιοχή της Ο.Λ.Π. Α.Ε. Η απόφαση αυτή τροποποίηθηκε με την υπ’ αρ. 
77/28.3.2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΟΛΠ (ΦΕΚ Β’ 853). 

Σύμφωνα με τους ορισμούς του ανωτέρω Κανονισμού, προβλέπεται ότι: «[…] 6. Έξωθι ετέρου: 
Θεωρούνται τα πλοία / πλωτά ναυπηγήματα τα οποία παραβάλλουν έξω από άλλο πλοίο που είναι 
παραβεβλημένο σε κρηπίδωμα. […] 10. Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη: Η περιοχή (θαλάσσια ή 
χερσαία) εντός της οποίας επιτρέπεται η εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών σε πλοία. […] 
15. Παραβολή: Λέγεται η προσέγγιση του πλοίου κατά ολόκληρη την πλευρά του στο κρηπίδωμα, 
το κοινώς λεγόμενο πλεύρισμα. 16. Πρυμνοδέτηση: Λέγεται η προσέγγιση του πλοίου στο 
κρηπίδωμα με το πίσω μέρος (πρύμνη) αυτού.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 «Αντικείμενο» του ανωτέρω Κανονισμού ορίζεται ότι: «Με τον παρόντα 
Κανονισμό και Τιμολόγια ρυθμίζονται θέματα διάθεσης επισκευαστικών θέσεων στην κατά νόμο 
θαλάσσια περιοχή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς” Α.Ε. 
(στο εξής αναφερόμενη ως Ο.Λ.Π.), η οποία έχει χαρακτηριστεί ως επισκευαστική ζώνη, τις 
επιβαλλόμενες χρεώσεις και λοιπά συναφή θέματα.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 «Πεδίο Εφαρμογής - Διατυπώσεις» του ανωτέρω Κανονισμού ορίζεται ότι: 
«Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή επί κάθε πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος που 
καταπλέει στην αναφερόμενη στο προηγούμενο άρθρο περιοχή του Ο.Λ.Π. για εκτέλεση εργασιών 
επισκευής /μετασκευής ή βρίσκεται στη λιμενική περιοχή του Ο.Λ.Π. και αιτείται τη διάθεση 
επισκευαστικής θέσης. Οι πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, κύριοι του πλοίου, ναυτικοί πράκτορες, 
πλοίαρχοι, διαχειριστές κ.λπ., υποχρεούνται στην υποβολή ή ηλεκτρονική αποστολή των πιο κάτω 
δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία: 1. Αναγγελία άφιξης κάθε πλοίου/πλωτού 
ναυπηγήματος, ως το συνημμένο Παράρτημα Α΄. 2. Αίτηση διάθεσης επισκευαστικής θέσης, 24 
ώρες πριν την αιτηθείσα ημερομηνία διάθεσης επισκευαστικής θέσης (ως το συνημμένο 
Παράρτημα Β΄).». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Επισκευαστικές Θέσεις» του ανωτέρω Κανονισμού ορίζεται ότι: «Οι 
διαθέσιμες επισκευαστικές θέσεις και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους: 1. Καθορισμός 
επισκευαστικών θέσεων: Οι θέσεις που διατίθενται προς επισκευή ή μετασκευή πλοίων / πλωτών 
ναυπηγημάτων καθορίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.Π., κατόπιν 
εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας. […]. 2. Χρονικά όρια παραμονής σε επισκευαστική θέση α. Το 
όριο παραμονής πλοίων / πλωτών ναυπηγημάτων για επισκευή καθορίζεται, κατ’ αρχήν, από την 
αίτηση του ενδιαφερόμενου. Ως μέγιστος εγκρινόμενος χρόνος, με βάση την αρχική αίτηση, 
ορίζεται αυτός των 60 ημερών. β. […]. γ. […]. 3. Προτεραιότητα χορήγησης επισκευαστικής θέσης. 
α. Η προτεραιότητα για τη χορήγηση θέσης για επισκευή καθορίζεται κατά σειρά ημερομηνίας 
κατάπλου του ναυπηγήματος στη λιμενική περιοχή ΟΛΠ, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’ όψιν και τα 
ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά του ναυπηγήματος (βύθισμα, πλάτος, μήκος κ.λπ.), σε 
συνδυασμό με τις υπάρχουσες δυνατότητες των κρηπιδωμάτων και το είδος των επισκευαστικών 
εργασιών που πρόκειται να εκτελεστούν, με την ακόλουθη σειρά: 1. Επιβατηγά τακτικών γραμμών 
(ακτοπλοϊκά, κρουαζιερόπλοια, οχηματαγωγά, πορθμεία). 2. Επιβατηγά πλοία/πλωτά 
ναυπηγήματα λοιπών κατηγοριών. 3. Φορτηγά πλοία/πλωτά ναυπηγήματα τακτικών γραμμών. 4. 
Λοιπά πλοία και πλωτά ναυπηγήματα. β. Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, η προαναφερόμενη σειρά 
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μπορεί να μεταβληθεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου. γ. […].δ. 
[…].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «Διάθεση επισκευαστικής θέσης και διαδικασία έγκρισης.» του ανωτέρω 
Κανονισμού ορίζεται ότι: «1. Οι ενδιαφερόμενοι για την εξασφάλιση επισκευαστικής θέσης 
(πλοιοκτήτες, εφοπλιστές, κύριοι του πλοίου, πλοίαρχοι, ναυτικοί πράκτορες ή διαχειριστές) 
υποχρεούνται να υποβάλουν (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) σχετική αίτηση στην αρμοδία 
υπηρεσία, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την αιτηθείσα ημερομηνία επισκευής, 
ως το συνημμένο Παράρτημα Β. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από ιδιωτικό συμφωνητικό 
μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρίας και αναγνωρισμένου συνεργείου που θα εκτελέσει τις 
επισκευαστικές εργασίες. Στο συμφωνητικό θα καταγράφονται οι εργασίες αυτές και ο 
απαιτούμενος χρόνος εκτέλεσής τους. Αίτηση μη συνοδευόμενη από τα προαναφερόμενα 
δικαιολογητικά δεν γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση αδυναμίας άμεσης υποβολής του ανωτέρω 
δικαιολογητικού κατατίθεται υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί εντός δέκα (10) ημερών από 
της ημερομηνίας χορήγησης της επισκευαστικής θέσης. Μη υποβολή του ανωτέρω δικαιολογητικού 
μέσα στη προθεσμία αυτή χαρακτηρίζει την παραμονή του πλοίου / πλωτού ναυπηγήματος 
αυθαίρετη, αναδρομικά από την ημερομηνία χορήγησης της επισκευαστικής θέσης. Από την πιο 
πάνω υποχρέωση απαλλάσσονται τα πλοία, που καταλαμβάνουν προσωρινές επισκευαστικές 
θέσεις. 2. […]. 3. […]. 4. Η αρμόδια υπηρεσία πρωτοβαθμίως, ή ο Διευθύνων Σύμβουλος 
δευτεροβαθμίως, απορρίπτει την αίτηση ή παρέχει την έγκριση για την επισκευή του 
ναυπηγήματος προσδιορίζοντας και τη θέση επισκευής. Δύναται να εγκριθεί αίτημα για διάθεση 
ελεύθερης πλευράς σε πλοία των οποίων εγκρίθηκε η παραβολή σε θέσεις επισκευής που 
προβλέπεται η δυνατότητα παραβολής «έξωθι ετέρου πλοίου». Η έγκριση παρέχεται για χρονικό 
διάστημα μέχρι τρείς (3) ημέρες, με την υποχρέωση της καταβολής της χρέωσης για τη θέση που 
παραμένει κενή ως ελεύθερη πλευρά. 5. […]. 6. […]. 7. Η ευθύνη παρακολούθησης των 
επισκευαζόμενων πλοίων ανατίθεται στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πλοίων του Ο.Λ.Π., η οποία 
οφείλει να αναθέσει την αρμοδιότητα αυτή σε υπάλληλό της Ναυπηγό − Μηχανικό.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Υποχρεώσεις Ενδιαφερόμενων» του ανωτέρω Κανονισμού ορίζεται ότι: 
«1. Με αίτηση θα πρέπει να διορίζεται απαραίτητα αντίκλητος στην περιοχή της Πρωτεύουσας 
προς τον οποίο μπορεί να γίνεται κάθε επίδοση που αφορά στο πλοίο/πλωτό ναυπήγημα. Ο μη 
διορισμός αντικλήτου επιφέρει την αυτοδίκαιη απόρριψη της αίτησης. 2. Σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να ικανοποιηθεί αίτηση για διάθεση επισκευαστικής θέσης σε ναυπήγημα, όταν 
υποβάλλεται από ενδιαφερόμενο του οποίου άλλο σκάφος παραμένει αυθαίρετα σε θέση της 
περιοχής ευθύνης του Ο.Λ.Π. ή έχει οφειλές προς τον Ο.Λ.Π. από οποιαδήποτε αιτία. 3. Εάν κριθεί 
απαραίτητο, για μεγαλύτερη διασφάλιση των συμφερόντων του Ο.Λ.Π., ζητείται από τον αιτούντα 
η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης − Βεβαίωσης περί τήρησης της προθεσμίας απομάκρυνσης του 
σκάφους από την επισκευαστική θέση ή την πραγματοποίηση με δαπάνη του, των μετακινήσεων 
που θα υποδεικνύονται για τη διευκόλυνση των παραπλεύρως επισκευαζόμενων πλοίων/πλωτών 
ναυπηγημάτων. Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να ζητείται από την αρμόδια Υπηρεσία και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο. 4. Μετά τον προσδιορισμό της επισκευαστικής θέσης, αλλά πριν από τη 
διάθεσή της, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει απαραιτήτως Πιστοποιητικό του Κεντρικού 
Λιμεναρχείου Πειραιώς/Τμήμα Νηολογίων, περί των υφιστάμενων τυχόν βαρών του 
πλοίου/πλωτού ναυπηγήματος. Εάν από το πιστοποιητικό προκύπτει ότι το ναυπήγημα βαρύνεται 
με αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση ή απαγόρευση απόπλου ή μεσεγγύηση κ.λπ., ο Ο.Λ.Π. 
δεν χορηγεί επισκευαστική θέση. 5. […]. 6. […]. 7. […]. 8. […]. 9. […]. 10. […]. 11. […]. 12. […]. 13. 
[…].». 
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ΧV. Άρθρα 181 έως 187 του Ν.Δ.187/1973 

Σύμφωνα με τις διατάξεις των Άρθρων 181 έως 187 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου 
(εφεξής: ΚΔΝΔ), ορίζονται τα περί πλοήγησης πλοίων εντός λιμένος. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 181 «Ενέργεια πλοηγήσεως» του ΚΔΝΔ ορίζεται ότι: «Η πλοήγησις 
ενεργείται υπό των νομίμως διοριζομένων πλοηγών από της εισόδου του πλοίου εις την περιοχήν 
πλοηγήσεως μέχρι της αγκυροβολίας ή παραβολής εις κρηπίδωμα και αντιστρόφως από της 
απάρσεως μέχρι της εξόδου του πλοίου εκ της αυτής περιοχής. Πλοήγησις δύναται να διενεργήται 
και εκτός των ορίων της περιοχής πλοηγήσεως.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 182 «Χαρακτήρ υπηρεσίας πλοηγού» του ΚΔΝΔ ορίζεται ότι: «Αι υπό του 
πλοηγού παρεχόμεναι εις τον πλοίαρχον υποδείξεις και οδηγίαι είναι συμβουλευτικού 
χαρακτήρος.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 183 «Πλοηγικοί σταθμοί» του ΚΔΝΔ ορίζεται ότι: «1. Οι Πλοηγικοί σταθμοί 
συνιστώνται και καταργούνται διά Π. Διαταγμάτων, εκδιδομένων μετά γνώμην του Συμβουλίου 
Εμπορικού Ναυτικού. Η περιοχή εκάστου συνιστωμένου σταθμού ορίζεται διά του συστατικού 
αυτού Διατάγματος. 2. Οπου υπάρχει πλοηγικός σταθμός, η πρόσληψις πλοηγού είναι υποχρεωτική 
διά πάντα τα εισπλέοντα εις την περιοχήν του σταθμού, τα εκπλέοντα εξ αυτής ή τα μεθορμιζόμενα 
εν αυτή πλοία.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 184 «Πλοηγικά δικαιώματα» του ΚΔΝΔ ορίζεται ότι: «Τα καταβλητέα 
Πλοηγικά δικαιώματα καθορίζονται διά Π. Διατάγματος μετά γνώμην του Συμβουλίου Εμπορικού 
Ναυτικού.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 185 «Ειδικαί περιπτώσεις πλοηγήσεως» του ΚΔΝΔ ορίζεται ότι: «Μη 
υπάρχοντος Πλοηγικού Σταθμού, δύναται ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής, να 
διατάσση λόγω εξαιρετικών συνθηκών, πλοήγησιν υπό καταλλήλου προσώπου οριζομένου υπ` 
αυτού εντός περιοχής, την οποίαν ο ίδιος καθορίζει. Τα Πλοηγικά δικαιώματα, εν τη περιπτώσει 
ταύτη, καθορίζονται υπό της αυτής Αρχής.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 186 «Πλοηγικά δικαιώματα επί μη χρησιμοποιήσεως πλοηγού» του ΚΔΝΔ 
ορίζεται ότι: «Η κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 183 και 184 μη πρόσληψις πλοηγού 
δεν επάγεται απαλλαγήν από της καταβολής πλοηγικών δικαιωμάτων, εξαιρουμένων των 
περιπτώσεων: α) μη προσλήψεως πλοηγού εκ περιστατικών ανωτέρας βίας και β) μη εμφανίσεως 
αυτού όπως πλοηγήση παρά την έγκαιρον σχετικήν αίτησιν. Περί της υπάρξεως των περιστατικών 
τούτων αποφαίνεται ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 187 «Εξαιρέσεις υποχρεωτικής πλοηγήσεως» του ΚΔΝΔ ορίζεται ότι: «1. 
Εξαιρούνται της υποχρεωτικής πλοηγήσεως: α) Τα επιβατηγά πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις 
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες και τα οποία φέρουν ελληνική σημαία ή σημαία κράτους μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. β) τα κάτω των 1000 κόρων ολικής 
χωρητικότητος εκτελούντα ακτοπλοίαν εν Ελλάδι ελληνικά φορτηγά πλοία, γ) τα ελληνικά πολεμικά 
και βοηθητικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και τα ξένα πολεμικά και βοηθητικά πλοία υπό τον 
όρον της αμοιβαιότητος. 2. Εξαίρεσις από της υποχρεωτικής πλοηγήσεως δύναται να θεσπισθή και 
εις άλλας περιπτώσεις ή κατηγορίας πλοίων διά Π. Διατάγματος εκδιδομένου προτάσει των 
Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας - Μεταφορών και Επικοινωνιών. 3. Τα εξαιρούμενα της 
υποχρεωτικής πλοηγήσεως πλοία εφ` όσον κατ` αίτησίν των χρησιμοποιήσουν πλοηγόν 
καταβάλλουν τα κεκανονισμένα Πλοηγικά δικαιώματα.». 
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Περαιτέρω, για την πρόσληψη πλοηγού, συνάπτεται σύμβαση πλοηγήσεως, η οποία καταρτίζεται 
αφ’ ενός με την κλήση που απευθύνει ο πλοίαρχος προς τον πλοηγικό σταθμό, μόλις το πλοίο 
εισέλθει στη ζώνη υποχρεωτικής πλοηγήσεως, και αφ’ ετέρου με την αποστολή πλοηγού στο πλοίο 
που τον ζήτησε. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υποδείξεων, πληροφοριών και οδηγιών 
συμβουλευτικού χαρακτήρα, από τον πλοηγό προς τον πλοίαρχο, οι οποίες βρίσκονται σε άμεση 
συνάρτηση με τις ιδιαιτερότητες κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης (είδος πλοίου, μορφολογία 
λιμένα, καιρικές συνθήκες), και συνεργάζεται με τα ρυμουλκά, υποδεικνύει την ταχύτητα πλεύσης, 
τόπο αγκυροβόλησης και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών. 
(βλ. Τουντόπουλος Β., Η πλοήγηση ως θεσμός μεταξύ ιδιωτικού, δημοσίου και κοινοτικού 
δικαίου. Σκέψεις αναφορικά με την υποχρεωτική λιμένια πλοήγηση, σε: Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών 
Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοικ. Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δίκαιο Λιμένων και Λιμενική Πολιτική, 
Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 189-216). Η σύμβαση πλοηγήσεως λήγει, άμα περατωθεί αυτή, το 
οποίο μόνος αρμόδιος να προσδιορίσει είναι ο πλοηγός (Κιάντου - Παμπούκη Α., Ναυτικό Δίκαιο, 
τομ. Ι, 5η έκδοση 2005, σελ. 281). Η δε διάρκεια της πλοηγήσεως οριοθετείται από την επιβίβαση 
του πλοηγού στο πλοίο και την αποβίβαση από αυτό. Παράλληλα, η πλοηγική υπηρεσία είναι 
υποχρεωμένη να διαθέτει πλοηγούς, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Κύρια υποχρέωση του πλοιοκτήτη είναι η καταβολή των πλοηγικών δικαιωμάτων, όπως αυτά 
καθορίζονται από απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας. 

Γίνεται δε δεκτό, ότι η συγκεκριμένη υποχρέωση της Πλοηγικής Υπηρεσίας αντιστοιχεί σε δικαίωμα 
των χρηστών του λιμένος να ζητούν την διάθεση πλοηγών (Τουντόπουλος Β., όπ.). Το δικαίωμα 
αυτό πηγάζει και από τον μονοπωλιακό χαρακτήρα της Πλοηγικής Υπηρεσίας. Δεδομένης της 
υποχρέωσης διάθεσης πλοηγών σε περιοχές υποχρεωτικής πλοήγησης παρέπεται ότι η αδυναμία 
της Πλοηγικής Υπηρεσίας να εξυπηρετεί με πλοηγό πλοίο που βρίσκεται σε περιοχή ευθύνης 
Πλοηγικού Σταθμού μπορεί να θεμελιώσει ευθύνη της πλοηγικής υπηρεσίας. 

Τέλος, στους λιμένες όπου υπάρχει πλοηγικός σταθμός, η πρόσληψη πλοηγού είναι υποχρεωτική 
για όλα τα εισπλέοντα στην περιοχή του σταθμού, τα εκπλέοντα από αυτήν ή τα μεθορμιζόμενα σε 
αυτή πλοία (Άρθρο 183 παρ. 2 ΚΔΝΔ), ενώ δεν υφίσταται δικαίωμα επιλογής πλοηγού, αλλά την 
πρόσληψη του πλοηγού που εμφανίζεται στην κλήση του πλοίου (βλ. ΕφΘεσ. 2633/2009). 
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Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς», το οποίο 
ιδρύθηκε με το Ν.4748/1930 (ΦΕΚ Α' 166), ο οποίος αναμορφώθηκε με τον Α.Ν.1559/1950 (ΦΕΚ Α' 
252) και κυρώθηκε με το Ν.1630/1951 (ΦΕΚ Α' 8), δυνάμει του Πρώτου Άρθρου του Ν.2688/1999 
(ΦΕΚ Α' 40) μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία. Σύμφωνα με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις που 
περιέχονται στο Άρθρο τριακοστό πέμπτο του Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145), το Ε.Δ. και η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
συνήψαν στις 13 Φεβρουάριου 2002 σύμβαση παραχώρησης (Σύμβαση του 2002). Με τη Σύμβαση 
του 2002, το Ε.Δ. παραχώρησε στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και 
εκμετάλλευσης των γηπέδων, των κτιρίων και υποδομών του Λιμένα Πειραιά, για αρχική διάρκεια 
σαράντα (40) ετών, υπό τους εκεί ειδικότερα διαλαμβανόμενους όρους και συμφωνίες. Στη 
συνέχεια, η Σύμβαση του 2002 κυρώθηκε δυνάμει των Άρθρων 1 και 3 του Ν.3654/2008 (ΦΕΚ Α’ 
57). Ορισμένες τροποποιήσεις στη Σύμβαση του 2002, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης της 
διάρκειας της παραχώρησης κατά δέκα (10) έτη, εγκρίθηκαν για λογαριασμό του Ε.Δ. δυνάμει 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης στις 19 Νοεμβρίου 2008 (ΦΕΚ Β’ 2372/21.11.2008). Οι 
τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν περιελήφθησαν σε πρόσθετη πράξη της Σύμβασης του 2002, 
που υπογράφηκε μεταξύ του Ε.Δ. και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. στις 18 Νοεμβρίου 2008 (η Προσθήκη τον 
2008). Ακολούθως, ο κυρωτικός Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 
τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 126) και η ΣΠ έθεσαν το νεότερο πλαίσιο για την λειτουργία και την οργάνωση 
της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.», ασκούσα τις εκ νέου ρυθμισθείσες 
δραστηριότητες και λειτουργίες επί του συνόλου της δραστηριότητάς της, ως ιδιώτης «[…] πάροχος 
ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά». 

Ήδη από το έτος 2016, η καταγγέλλουσα Εταιρία, με την από 19ης Ιουλίου 2016 επιστολή της προς 
ΥΝΑΝΠ, ενημέρωσε τον αρμόδιο Υπουργό ότι «[…] τα καράβια τα οποία εισέρχονται ή εξέρχονται 
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα στη διάθεση πλοηγού, […] το 
τελευταίο περιστατικό που έλαβε χώρα την Πέμπτη 14 Ιουλίου, με το φορτηγό πλοίο συμφερόντων 
μας MV A. το οποίο παρέμεινε χωρίς διάθεση πλοηγού (καθυστέρηση άνω των 8 ωρών! με 
αποτέλεσμα το πλοίο να βγει εκτός χρονοναύλωσης και να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα 
[…]» και κλείνοντας της επιστολή της η Εταιρία εζήτησε από τον κ. Υπουργό ότι «Γνωρίζοντας ότι η 
πλοηγική υπηρεσία είναι υποστελεχωμένη […], παρακαλούμε […] για την πρόσληψη νέου 
προσωπικού και […] τον κατάλληλο προγραμματισμό για την εξυπηρέτηση/πλοήγηση και των 
πλοίων που καταπλέουν στην χώρα για την εκτέλεση ναυπηγοεπισκευαστικών εργασιών […]». 

Αντίστοιχη θέση, αναφορικά με την προαναφερθείσα επιστολή της Εταιρίας, έλαβε η ΕΕΝΜΑ, με 
την υπ’ αριθ. πρωτ. 409/22.07.2016 επιστολή της προς ΥΝΑΝΠ, σύμφωνα με την οποία σημείωσε 
επιπροσθέτως προς τον αρμόδιο Υπουργό ότι «[…] σε περίπτωση που λαμβάνουν χώρα τέτοιες 
υπέρμετρες καθυστερήσεις […] εξαναγκάζουν τα πλοία να καταπλέουν σε άλλα λιμάνια, και 
ιδιαίτερα σ’ αυτά της γείτονας Τουρκίας, για να εκτελέσουν άμεσα τις σχετικές εργασίες.». 

Την 13η Φεβρουαρίου 2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 259/13.02.18) κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και 
στη Ρ.Α.Λ. η, απευθυνθείσα προς τον ΠΣΠ, από 6ης Φεβρουαρίου 2018 επιστολή του Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Εταιρίας, με θέμα «Επιστολή διαμαρτυρίας – Παροχή διευκρινήσεων για 
ελλιμενισμό Φ/Γ πλοίου ‘’A.’’», μετά των συνημμένων σε αυτήν στοιχείων. 
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Επί της προκείμενης υπόθεσης, σύμφωνα τόσο με τα πρωτογενή δεδομένα όσο και με τις 
υποβληθείσες απόψεις και στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η Αρχή, προκύπτουν τα 
ακόλουθα περιστατικά: 

Ο ναυτικός πράκτορας του υπό [...] σημαία Φ/Γ πλοίου «A.» – ναυπηγηθέν: […] , IMO: […] , 
εκτόπισμα: [….] t, ολική χωρητικότητα: […]  gt, ολικό μήκος: […]  m και μέγιστο πλάτος: […]  m 
(εφεξής: Πλοίο) – κατέθεσε προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε. το από 1ης Φεβρουαρίου 2018 αίτημα διάθεσης 
επισκευαστικής θέσης για το προαναφερθέν Πλοίο. 

Την προαναφερθείσα ημέρα (01.02.2018) και ώρα 15:59 εστάλη, με τηλεομοιότυπο, αίτημα της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς τον ΠΣΠ αναφορικά με την «[…] πλοήγηση του Πλοίου A. στην περιοχή του ΝΕΟΥ 
ΜΟΛΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ δεξιά του πλοίου «B». 

Την 2α Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 06:12 τοπική (UTC+2:00) το Πλοίο εβρίσκετο σε στίγμα LONG 
(dd) = […] και LAT (dd) = 37,90153 και η ταχύτητά του είχε μειωθεί στους 0,3 κόμβους (Status: Under 
way using engine). Σύμφωνα με το έντυπο δήλωσης συμβάντων του Πλοίου (Statement Of Facts – 
SOF), την ώρα 06:15 τοπική το πλοίο κατέφθασε στη ράδα του Λιμένος Πειραιώς ολοκληρώνοντας 
τη θαλάσσια διέλευσή του (End Of Sea Passage – EOSP) όπου την ώρα 07:00 τοπική αγκυροβόλησε. 
Σύμφωνα με τον «ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΘΟΡΜΙΣΕΩΝ» της Υπηρεσίας Κυκλοφορίας Πλοίων 
(Ο.Λ.Π./V.T.S. – Vessel traffic services) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, αφίχθη στη ράδα του 
Λιμένος Πειραιώς την ίδια ημέρα (02.02.2018) και ώρα κλήσης 08:39, με προορισμό το Νέο Μόλο 
Δραπετσώνας – ήτοι μετά την πάροδο δύο (2) ωρών και είκοσι επτά (27) λεπτών από την ανωτέρω 
αναφερθείσα ώρα (06:12). 

Ακολούθως, σύμφωνα με το SOF του Πλοίου, την ώρα 09:50 τοπική επιβιβάστηκε επί του Πλοίου 
πλοηγός – ήτοι μετά την πάροδο μίας (1) ώρας και έντεκα (11) λεπτών από την ώρα κλήσης (08:39) 
–, ο οποίος αρνήθηκε την πρυμνοδέτηση του Πλοίου στην υποδειχθείσα από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. θέση 
(δεξιά του B.) λόγω ύπαρξης σπασμένης δέστρας (όπως ανέφερε η Εταιρία στην επιστολής της και 
επιβεβαίωσε ο ΠΣΠ με την αντίστοιχη δική του). Ενόψει των προαναφερθέντων, εναλλακτικά 
προτάθηκε από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. η πρυμνοδέτηση του Πλοίου στην αριστερή πλευρά του 
προαναφερθέντος πλοίου (B.), ήτοι σε θέση πλησιέστερη του φαναρίου (απόσταση έως το φανάρι 
165 μέτρα) έναντι της προηγούμενης προταθείσας θέσης (δεξιά του πλοίου B.), θέση η οποία 
επίσης απερρίφθη από τον ίδιο πλοηγό ως επισφαλής τόσο για το Πλοίο όσο και για την είσοδο και 
έξοδο έτερων πλοίων (όπως ανέφερε ο ΠΣΠ στην επιστολή του). Κατόπιν τούτων, σύμφωνα με το 
SOF του Πλοίου, την ώρα 10:15 τοπική ο επιβιβασθείς πλοηγός αποβιβάστηκε από το Πλοίο. 

Την ώρα 13:04 τοπική εστάλη, με τηλεομοιότυπο, νέο αίτημα («ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ») της Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. προς τον ΠΣΠ αναφορικά με την «[…] πλοήγηση του Πλοίου A. στην περιοχή της 
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ έξωθι του πλοίου Γ.» – ήτοι μετά την πάροδο δύο (2) ωρών 
και σαράντα εννέα (49) λεπτών από την ώρα αποβίβασης πλοηγού (10:15). 

Εν συνεχεία, σύμφωνα με το SOF του Πλοίου, την ώρα 14:00 τοπική επιβιβάστηκε επί του Πλοίου 
πλοηγός – ήτοι μετά την πάροδο πενήντα έξη (56) λεπτών από την ώρα αποστολής νέου αιτήματος 
(13:04) –, ο οποίος πλοήγησε το Πλοίο στην περιοχή της επισκευαστικής ζώνης Περάματος, 
περιοχή, στην οποία κατέφτασε την ώρα 14:43 τοπική και παρέμεινε μέχρι την ώρα 14:56 τοπική 
χωρίς να προσδέσει, αυτή τη φορά, λόγω άρνησης του πλοιάρχου του έτερου προαναφερθέντος 
πλοίου (Δ/Ξ Γ., σημαίας Παναμά). 

Ο προαναφερθείς λόγος άρνησης του πλοιάρχου του Δ/Ξ Γ. συνοψίζεται, σύμφωνα με την επιστολή 
της Εταιρίας, στην εκ μέρους Ο.Λ.Π. Α.Ε. μη «[…] έγκαιρη και επαρκή ενημέρωση» αναφορικά με 
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την παραβολή του Πλοίου στην έξωθεν πλευρά του ήδη παραβεβλημένου πλοίου τους (Δ/Ξ Γ.), 
καθότι, σύμφωνα με την επιστολή της Ο.Λ.Π. Α.Ε., θα εκτελούνταν εργασίες βαφής «[…] στην 
εξωτερική πλευρά του πλοίου Γ. (στην μεριά που θα πήγαινε το A.), […]» καθώς και «[…], ότι το A. 
δεν έφερε κατάλληλα μπαλόνια με προδιαγραφές Υokohoma, […]». 

Κατόπιν τούτων, το Πλοίο έλαβε πορεία επιστροφής με κατεύθυνση τη ράδα (ανοιχτή θάλασσα – 
νοτίως της νήσου Ψυτάλλειας). Κατά την πορεία επιστροφής του, και σύμφωνα με το SOF του 
Πλοίου, την ώρα 15:25 τοπική ο επιβιβασθείς πλοηγός αποβιβάστηκε από το Πλοίο. Σύμφωνα με 
την επιστολή του ΠΣΠ, «[…] αποβιβάστηκε προκειμένου να μην επιβαρύνει με άσκοπα έξοδα το 
πλοίο καθώς άλλες επείγουσες υπηρεσιακές ανάγκες θα έπρεπε να τύχουν προτεραιότητας.». 

Περαιτέρω, την ίδια ημέρα και ώρα 15:42 τοπική εστάλη, με τηλεομοιότυπο, νέο αίτημα («ΟΡΘΗ 
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ») της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς τον ΠΣΠ αναφορικά με την «[…] πλοήγηση του Πλοίου A. στη 
περιοχή του ΝΕΟΥ ΜΟΛΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ δεξιά και κοντά του πλοίου Ε.» – ήτοι μετά την πάροδο 
σαράντα έξη (46) λεπτών από την ώρα εκκίνησης επιστροφής (14:56). 

Εν συνεχεία, σύμφωνα με το SOF του Πλοίου, την ώρα 16:42 τοπική επιβιβάστηκε επί του Πλοίου 
πλοηγός – ήτοι μετά την πάροδο μίας (1) ώρας από την ώρα αποστολής νέου αιτήματος (15:42) –, 
ο οποίος πλοήγησε το Πλοίο προς την περιοχή του νέου μόλου Δραπετσώνας. 

Η επιλεγείσα από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. θέση πρυμνοδέτησης του Πλοίου (δεξιά και κοντά του πλοίου Ε.), 
σύμφωνα με την επιστολή της Ο.Λ.Π. Α.Ε., εβρίσκετο σε «[…] (σε απόσταση πάνω από 60 μέτρα εκ 
του Δ.) […]», πλοίο (Δ.), το οποίο, σύμφωνα με την ίδια επιστολή, «[…] παρέμενε εκεί χωρίς 
πλήρωμα και είχε ενταχθεί στην διαδικασία απομάκρυνσής του με το Ν. 2881/2001 ως επιβλαβές 
πλοίο, λόγω της πολύχρονης ακινησίας του (απομακρύνθηκε τελικά από τον Πειραιά στις 
30/4/2018), καθώς συχνά κόβονταν οι κάβοι του και αποτελούσε κίνδυνο για τα παραπλεύρως 
ευρισκόμενα πλοία.». 

Επιπροσθέτως των προαναφερομένων, α) η Εταιρία με την επιστολή της προέβαλε ότι «[…] 
αποδεχτήκαμε την πρυμνοδέτηση σε χώρο του Νέου Μώλου Δραπετσώνας, μεταξύ του 
παροπλισμένου Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου “Δ.” και του Ε/Γ – Ο/Γ πλοίου “Ε.”, με την προϋπόθεση / εκβιασμό 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της διαχειρίστριας να υπογράψει υπεύθυνη δήλωση προς τον Ο.Λ.Π. περί 
μη ευθύνης του σε περίπτωση προκληθέντος ατυχήματος, με προαναφερθέν παροπλισμένο πλοίο, 
ανεξαρτήτως λόγου.». β) Η δε Ο.Λ.Π. Α.Ε., με την επιστολή της, προέβαλε ότι «[…]. Για τυπικούς και 
μόνον λόγους, προκειμένου να είναι ξεκάθαρο ότι από πλευράς ΟΛΠ Α.Ε., εκφράστηκαν επαρκώς 
όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη θέση που προσφέραμε προς το πλοίο A., καθώς και όλα τα πιθανά 
ενδεχόμενα που το πλοίο αυτό θα αντιμετώπιζε, ζητήθηκε δε από τον εκπρόσωπο της εταιρείας 
ACA SHIPPING CORP (ο οποίος είχε συμφωνήσει για την προσφερθείσα συγκεκριμένη θέση στο 
πλοίο A.) να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση, περί μη ευθύνης της ΟΛΠ ΑΕ σε περίπτωση 
τυχόν σύγκρουσης του πλοίου A. με το πλοίο Δ.[…].» και γ) επανερχόμενη η Εταιρία, με την υπ’ 
αριθ. πρωτ. 128 από Δεκέμβριο 2018 αντίκρουσή της επί των προαναφερθέντων ισχυρισμών της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε., προέβαλε ότι «[…] Από πουθενά δεν προκύπτει […] ότι ο Ο.Λ.Π Α.Ε. εξαιτίας της 
ανικανότητας να προσφέρει κατάλληλη θέση ελλιμενισμού εν μέσω δε δυσμενών επικρατουσών 
καιρικών συνθηκών είχε το δικαίωμα να ζητήσει από εμάς κάτι τέτοιο. […]. Εν ολίγοις, αν 
υποθέσουμε ότι η ύπαρξη Υ.Δ. περί ανάληψης πάσης φύσεως ευθύνης για ελλιμενισμό πλοίου 
πλησίον του Ε/Γ – 0/Γ πλοίου Δ., κρινόταν αναγκαία τότε αυτή η ευθύνη θα έπρεπε να βαρύνει τον 
Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης του Λιμένα και ουχί την εκάστοτε πλοιοκτήτρια εταιρία 
ευρισκόμενη σε ανάγκη εύρεσης ασφαλούς θέσεως ελλιμενισμού.». 
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Εν κατακλείδι, το Πλοίο πλοηγήθηκε και πρυμνοδέτησε, την 2α Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:58 
τοπική, στη θέση με στίγμα LONG (dd) = 23,60192 και LAT (dd) = […] (Status: Moored) του νέου 
μόλου Δραπετσώνας, θέση, παρακείμενη της προκαθορισθείσας, (πλησίον του πλοίου Ε. και σε 
απόσταση μεγαλύτερη των 60 μέτρων από το πλοίο Δ.), λόγω της ύπαρξης σπασμένης δέστρας, 
σύμφωνα με την επιστολή της Εταιρίας. 
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Δ. Υπαγωγή – Συμπεράσματα 

Με την υποβληθείσα αναφορά η πλοιοκτήτρια Εταιρεία διαμαρτυρήθηκε, αφ’ ενός, για «[…] 
ανεπάρκεια και επισφάλεια στις παρεχόμενες υπηρεσίες πλοήγησης και ελλιμενισμού […]» του 
Πλοίου της και, αφ’ ετέρου, για την έλλειψη «[…] αγαστής συνεργασίας […]» μεταξύ ΠΣΠ και του 
αρμοδίου τμήματος της Ο.Λ.Π. Α.Ε., στο πλαίσιο παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. Επίσης, με την 
προαναφερθείσα αναφορά της, διαμαρτύρεται για την χαμηλή προτεραιοποίηση των προς «[…] 
επισκευή / επιθεώρηση ή παραλαβή προμηθειών […]» πλοίων, καθώς τούτα «[…] θεωρούνται 
δευτερευούσης σημασίας και προτεραιότητας […]». Τέλος, με την εν λόγω αναφορά της, 
διαμαρτύρεται για «[…] ερασιτεχνισμό και ανευθυνότητα […]», κατά την εξυπηρέτηση του Πλοίου 
της, τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική της ζημία που συνίσταται στο κόστος 
λειτουργίας του Πλοίου εντός λιμένα, επί μακρού χρονικού διαστήματος, στα ακυρωτικά από 
συνεργεία και σταλίες και στην οικονομική επιβάρυνση από την υπερωριακή απασχόληση 
πλοηγών και ρυμουλκών σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια της 2ας Φεβρουαρίου 2018. 

Η ιδία Εταιρεία, με έτερη επιστολή της, προέβαλε ζητήματα χαμηλής προτεραιοποίησης στη 
διάθεση πλοηγού, κατά την εξυπηρέτησής της, σε προσέγγιση του ιδίου Πλοίου για την διενέργεια 
επισκευαστικών εργασιών στο Λιμένα Πειραιά, κατά το έτος 2016. Τότε είχε διαμαρτυρηθεί για 
καθυστέρηση οκτώ (8) ωρών, κατά την εξυπηρέτησή της. 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με τους εκ μέρους Εταιρίας προβαλλόμενους ισχυρισμούς, η ανεπάρκεια 
των παρεχομένων υπηρεσιών ελλιμενισμού, για την τέλεση επισκευαστικών εργασιών στο Πλοίο 
της, συνίστατο στο ότι, κατά την απόδοση θέσεων στο Νέο Μόλο Δραπετσώνας, δεν είχε 
συνυπολογιστεί από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. η ύπαρξη των υφισταμένων θραυσμένων δεστρών. Τούτο είχε 
ως αποτέλεσμα την πρώτη άρνηση του πλοηγού για την πρυμνοδέτηση του Πλοίου στην αρχικώς 
υποδειχθείσα θέση (δεξιά του B.) και την καθυστέρηση κατά την πρυμνοδέτησή του (Πλοίου) στην 
τελικώς υποδειχθείσα θέση (δεξιά και κοντά του Ε.). 

Παράλληλα, με τα προαναφερθέντα, η Εταιρεία διαμαρτύρεται για τον χρόνο απόκρισης του ΠΣΠ 
στο αίτημά της, το οποίο αφορούσε τον ελλιμενισμό του Πλοίου της για επισκευές στο Νέο Μόλο 
Δραπετσώνας, παρότι τούτο είχε, ήδη από την προηγούμενη της καταπλεύσεως του Πλοίου ημέρα, 
προσκομισθεί και γίνει δεκτό από το αρμόδιο τμήμα της Ο.Λ.Π. Α.Ε., όπως προκύπτει από τα 
υποβληθέντα στην Αρχή στοιχεία. 

Επί τη βάσει των πραγματικών περιστατικών, προέκυψε ότι, σημειώθηκαν σημαντικές, κατά τα 
διδάγματα κοινής πείρας, καθυστερήσεις, περίπου δέκα (10) ωρών, για την εξυπηρέτηση του 
συγκεκριμένου Πλοίου. 

Συγκεκριμένα, η αναφέρουσα Εταιρεία, σύμφωνα με το Άρθρο 2 του «Κανονισμού και Τιμολόγια 
Χρεώσεων επί πλοίων –πλωτών ναυπηγημάτων στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του ΟΛΠ» 
(εφεξής: Κανονισμός), όπως ίσχυε κατά το χρόνο των περιστατικών, υπέβαλλε αίτημα μέσω 
πράκτορα, την προηγουμένη του κατάπλου του Πλοίου ημέρα, για την απόδοση σε αυτή μίας 
θέσεως ελλιμενισμού για την εκτέλεση επισκευαστικών εργασιών, σημειώνοντας δε ότι το Πλοίο 
είναι κενό φορτίου. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε., αυθημερόν αποδεχόμενη το αίτημα, έστειλε προς τον ΠΣΠ, δια 
τηλεομοιότυπου, ειδοποίηση για την θέση πρυμνοδέτησης που απέδωσε στο Πλοίο. Με την 
έλευση του Πλοίου, ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές στις 08.39 π.μ., οπότε και ο πρώτος πλοηγός 
επιβιβάστηκε στο Πλοίο, εντός μίας ώρας και δέκα λεπτών περίπου. 
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Ακολούθως, δια της αρνήσεως του πλοηγού να επικουρήσει το Πλοίο προς την αρχικώς 
υποδειχθείσα θέση, αναδεικνύεται η δυνατότητα ή μη της εκ των προτέρων αξιολόγησης των από 
πλευράς της Ο.Λ.Π. Α.Ε. υποδεικνυομένων προς τον ΠΣΠ θέσεων και εκ μέρους του τελευταίου. 
Άλλως ειπείν, τίθεται το ζήτημα του κατά πόσο είναι δυνατός ο έλεγχος και η εκ των προτέρων 
αξιολόγηση μίας προτεινόμενης θέσης, και από πλευράς του ΠΣΠ, προτού επιβιβασθεί πλοηγός 
στο πλοίο, προκειμένου να επιλύονται ορισμένα ζητήματα εκ των προτέρων. 

Περαιτέρω, κατά την προφορική αντιπρόταση της Ο.Λ.Π. Α.Ε., αναφορικά με τη θέση ελλιμενισμού 
του Πλοίου «στην αριστερή πλευρά του πλοίου B. (απόσταση έως το φανάρι 165 μέτρα)», 
σύμφωνα με τις απόψεις τόσο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. όσο και του ΠΣΠ, υπήρξε ρητή άρνηση του πλοηγού, 
για την υποδειχθείσα θέση, διότι εκρίθη ως «επισφαλή [...] τόσο για το εν θέματι πλοίο όσο και για 
την είσοδο και έξοδο ετέρων πλοίων», ενώ δε, και εκ του πράκτορα του Πλοίου προβλήθηκαν 
«τυχόν προβλήματα από ανέμους», σύμφωνα με την ιδία επιστολή της Ο.Λ.Π. Α.Ε. Από τα 
υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία αφορούν την προαναφερθείσα θέση (165 μέτρα από το Φανάρι), 
προκύπτει ότι κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 είχε πρυμνοδετήσει πλοίο μεγαλύτερου μήκους, 
σε σχέση με το Πλοίο της υποθέσεως, και σε απόσταση 100 μέτρων από το φανάρι, αντί 165, για 
τη διενέργεια εργασιών. Επί τη βάσει ανεμολογικών δεδομένων, τα οποία έχει στη διάθεσή της η 
Αρχή, προέκυψε, δε, ότι οι επικρατούσες στην περιοχή συνθήκες των ανέμων ήταν αντίστοιχες 
προς αυτές που επικρατούσαν κατά τον ελλιμενισμό του Πλοίου. 

Εν συνεχεία, απαιτήθηκε χρονικό διάστημα δύο (2) ωρών και σαράντα εννέα (49) λεπτών, μεταξύ 
της αποβίβασης του πρώτου πλοηγού μέχρι την αποστολή εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε. νεότερης 
ειδοποίησης απόδοσης θέσης προς τον ΠΣΠ για το Πλοίο, οπότε, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. απέδωσε την θέση 
έξωθι Δ/Ξ στην Επισκευαστική Βάση Περάματος. Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού, 
οι έξωθι θέσεις παραβολής ή πρυμνοδέτησης εγκρίνονταν για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών 
ημερών, ενώ το τιμολόγιο ήταν διαφορετικό σε σχέση με την παραβολή ή πρυμνοδέτηση του 
Πλοίου. Εντούτοις, για τη θέση αυτή, δεν είχαν διενεργηθεί και ολοκληρωθεί εγκαίρως οι 
απαραίτητες προηγούμενες ενημερώσεις του παρακειμένου πλοίου (Δ/Ξ), με αποτέλεσμα την 
άκαρπη πλοήγηση και ρυμούλκηση του Πλοίου μέχρι την Ναυπηγοεπισκευαστική Περάματος, 
καθώς προβλήθηκαν αντιρρήσεις εκ μέρους του Δ/Ξ. 

Εν προκειμένω, από την εκ μέρους του Δ/Ξ άρνηση να αποδεχθεί έτερο πλοίο έξωθι, τίθεται το 
ερώτημα κατά πόσο το Πλοίο της αναφερόμενης θα είχε εξυπηρετηθεί αν έφερε αντίστοιχα μέτρα 
ασφαλείας με το Δ/Ξ. Σύμφωνα με τον ισχύοντα κατά το χρόνο των περιστατικών Κανονισμό, για 
την απονομή έξωθι θέσεως σε πλοία, δεν απαιτείται να φέρουν αντίστοιχο επίπεδο ασφάλειας, και 
ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πρόταση ήταν μη νόμιμη. Παρά ταύτα, όμως, η μη αντιστοίχηση των 
μέτρων ασφαλείας που έφερε το προς πρόσδεση Πλοίο, σε σχέση με τα αντίστοιχα μέτρα των Δ/Ξ, 
θα έπρεπε να είχε συνυπολογιστεί προτού προταθεί η συγκεκριμένη θέση εκ μέρους της Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. 

Ακολούθως, η τελική θέση που απονεμήθηκε στο Πλοίο ήτο επισφαλής, καθώς εβρίσκετο πλησίον 
επικινδύνου πλοίου, ενώ η πρυμνοδέτησή του (Πλοίου), εν τέλει, έλαβε χώρα σε θέση εγγύτερη 
του προαναφερθέντος πλοίου, από αρχικώς προταθείσα θέση, εν όψει της υπάρξεως θραυσμένης 
δέστρας στο σημείο. 

Για την δε πρόσδεση στο σημείο, επιπροσθέτως, προβάλλεται από πλευράς Εταιρείας ότι 
καταχρηστικώς αναζητήθηκε η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της πλοιοκτήτριας 
Εταιρείας. Το περιεχόμενο της δήλωσης, σύμφωνα με την Ο.Λ.Π. Α.Ε., ήταν ότι τούτη απαλλάσσεται 
της ευθύνης εκ της «[…] τυχόν σύγκρουσης του πλοίου A. με το πλοίο Δ.», ενώ σύμφωνα με την 
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Εταιρεία, η υπεύθυνη δήλωση αφορούσε την «[…] μη ευθύνης του σε περίπτωση προκληθέντος 
ατυχήματος, με το προαναφερθέν πλοίο, ανεξαρτήτως λόγου». 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 5 του Κανονισμού «Υποχρεώσεις 
Ενδιαφερομένων», προβλέπεται η υποβολή εκ μέρους των ενδιαφερομένων με την αίτηση της «[…] 
Υπεύθυνης Δήλωσης –Βεβαίωσης περί τήρησης της προθεσμίας απομάκρυνσης του σκάφους από 
την επισκευαστική θέση ή την πραγματοποίηση με δαπάνη του, των μετακινήσεων που θα 
υποδεικνύονται για τη διευκόλυνση των παραπλεύρως επισκευαζόμενων πλοίων/πλωτών 
ναυπηγημάτων […]». Περαιτέρω, στο Άρθρο 5 παρ. 3 εδ. β του Κανονισμού, προβλέπεται η 
αναζήτηση από την αρμόδια Υπηρεσία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. Υπεύθυνης Δήλωσης «[…] και για 
οποιοδήποτε άλλο λόγο». 

Η τυχόν καταχρηστικότητα του όρου του Άρθρου 5 παρ.3 εδ β του Κανονισμού και του τρόπου 
εφαρμογής του, στην προκειμένη περίπτωση, δύναται να ελεγχθεί από το αρμόδιο δικαστήριο, 
υπό το πρίσμα των γενικών αρχών του Αστικού Κώδικα και ιδίως των Άρθρων 332 και 334 ΑΚ, περί 
απαλλακτικών ρητρών (βλ. Δέλλιος Γ. Η έννομη σχέση λιμένος – χρήστη λιμενικών υπηρεσιών, με 
αναφορά στον Κανονισμό Λιμένος, Τμ. Ναυτιλίας-Επιχ/κών Υπηρ. Σχολή Επιστημών & Διοικ. 
Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δίκαιο Λιμένων και Λιμενική Πολιτική, Εκδόσεις Σάκκουλα 2011, σ. 141-
157). 

Εν συνεχεία, η αναφέρουσα Εταιρεία, παραπονείται για την χαμηλή προτεραιοποίηση των πλοίων, 
τα οποία φέρουν αντίστοιχα χαρακτηριστικά προς τα πλοία που η ίδια εκμεταλλεύεται. Πράγματι, 
σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 3 του Κανονισμού (το οποίο επαναλαμβάνει και το συναφές Άρθρο 
3 παρ. 2 του Κανονισμού και Τιμολόγια για εργασίες Φορτοεκφόρτωσης – διακίνησης –
αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών προς τους επιβάτες και Οχήματα) όπως 
ίσχυε κατά το χρόνο των περιστατικών, θεσπίζεται χαμηλή προτεραιότητα για την εξυπηρέτηση 
των λοιπών πλοίων, πλην όμως, δεν προβάλλεται, συγκεκριμένως, ότι το έλλειμμα της 
εξυπηρέτησής της αιτούσας οφειλόταν κατά κύριο λόγο στην προτεραιοποίηση άλλων πλοίων που 
προσόρμισαν ταυτόχρονα με αυτή, αλλά σε ελλείμματα της υποδομής των προτεινομένων θέσεων, 
τα οποία ανέκυπταν εν όψει της προσεγγίσεως του Πλοίου προκειμένου να προσδέσει σε αυτές. 

Εν προκειμένω, προβάλλεται από την Εταιρεία ότι, οι σπασμένες δέστρες και η μη διαθεσιμότητα 
χώρου για την διενέργεια επισκευών αποτελούν «[…] αμέλεια περί εκτέλεσης τακτικών εργασιών 
συντήρησης, επισκευής ή αντικατάστασης στις υποδομές στον Νέο Μώλο Δραπετσώνας, αμέλεια 
η οποία καθιστά τον Φορέα αδύναμο να ανταποκριθεί στα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών που 
οφείλει να παρέχεις τους χρήστες […]». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8.2 της ΣΠ, προβλέπεται η υποχρέωση συντήρησης των υποδομών του 
Λιμένα εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε., ήτοι «Μόνο με την επιφύλαξη του άρθρου 8.3, ο ΟΛΠ θα 
διασφαλίζει ότι τα Στοιχεία Παραχώρησης διατηρούνται σε κατάσταση, που επιτρέπει την 
απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών και λειτουργιών του ΟΛΠ, που απαιτούνται προκειμένου να 
ικανοποιηθούν τα πρότυπα, οι προδιαγραφές και οι στόχοι διακίνησης που παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8.2 (τα Ελάχιστα Επίπεδα Υπηρεσιών)», όπως αυτά τα Ελάχιστα Επίπεδα 
καταγράφονται στο παράρτημα 8.2. Τέλος, εντός των πρώτων τριών ετών από την Ημερομηνία 
Έναρξη Ισχύος της ΣΠ, η Ο.Λ.Π.Α.Ε. οφείλει να συντάξει και να «αναλάβει» Πρόγραμμα Ελάχιστης 
Συντήρησης, κατά τους ειδικότερους ορισμούς του αντίστοιχου Παραρτήματος 8.5 της ΣΠ. 

Συγκεκριμένα, το Παράρτημα 8.5 της ΣΠ εξειδικεύει τις απαιτήσεις για τη συντήρηση του 
εξοπλισμού (βλ. παρ. 1) και των υποδομών (βλ. παρ. 2). Στις υποδομές περιλαμβάνονται «[..] 
κατασκευές: • Κρηπιδώματα (κατά κύριο λόγο κρηπιδότοιχους βαρύτητας κατασκευασμένους από 
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συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους ή κυψελωτά κιβώτια από σκυρόδεμα, με έγχυτες επί τόπου 
ανωδομές σκυροδέματος και εξοπλισμένους με δέστρες, κρίκους και προσκρουστήρες). • 
Προβλήτες/μώλους, ήτοι λιμενικά έργα βαρύτητας κατασκευασμένα από συμπαγείς τεχνητούς 
ογκόλιθους από σκυρόδεμα. • […] • […] • […]. Ολόκληρη η περιοχή του λιμένα είναι εξοπλισμένη 
με δίκτυο παροχής νερού, πυροσβεστικό δίκτυο και εξοπλισμό, αποχετευτικό δίκτυο και φωτισμό.». 
Εν συνεχεία του ιδίου Παραρτήματος αναφέρεται ότι «Όλη η ως άνω αναφερθείσα υποδομή και 
εγκαταστάσεις θα πρέπει να συντηρούνται τακτικά και κατάλληλα ώστε να ανταποκρίνονται 
συνεχώς στις λειτουργικές τους απαιτήσεις (όπως ορίζονται παρακάτω) και να προσφέρουν 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στα πλοία καθ' όλη την περίοδο της παραχώρησης. Για τον σκοπό 
αυτό, εντός τριών ετών από την έναρξη της παραχώρησης, ο ΟΛΠ θα πρέπει να προετοιμάσει μια 
Στρατηγική Συντήρησης για την υφιστάμενη λιμενική υποδομή, βάσει του σχεδίου Διαχείρισης 
Κύκλου Ζωής. Για την επίτευξη της στρατηγικής συντήρησης βάσει του ανωτέρω σχεδίου, θα πρέπει 
να διαμορφωθεί ένα πρόγραμμα συντήρησης που θα ορίζει βασικές αρχές αποτελεσματικής 
συντήρησης, βασικές διαδικασίες συντήρησης και σειρά από διαδικασίες, μεθόδους, περιεχόμενα, 
χρονισμούς και συχνότητες επιθεώρησης.». Επομένως, η υποδομή του Μόλου Δραπετσώνας, δεν 
περιλαμβάνεται ρητά στην ανωτέρω υποχρέωση του εν λόγω Πίνακα «ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ». 

Επειδή, τόσο με βάση τα πραγματικά περιστατικά όσο και με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της 
η Αρχή, προέκυψε η ύπαρξη σπασμένων δεστρών στην περιοχή του Νέου Μόλου Δραπετσώνας, 
για την αποκατάσταση των οποίων προβλέπονται μέσα και διαδικασίες από την ΣΠ. 

Επειδή, σύμφωνα με την ΣΠ, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. φέρει την ευθύνη για την συντήρηση των υποδομών που 
διαχειρίζεται, ως «[…] πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά.» 
(Άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.4404/2016). 

Επειδή, τόσο με βάση τα πραγματικά περιστατικά όσο και με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της 
η Αρχή, διαπιστώθηκαν, κατά την εξυπηρέτηση ελλιμενισμού του Πλοίου, υπέρμετρες 
καθυστερήσεις, κατά τα διδάγματα κοινής πείρας, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης τόσο 
από τα αρμόδια τμήματα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. όσο και από τα αντίστοιχα όργανα του Ε.Δ. 

Επειδή, επιπλέον, θα πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσο η χρονική διάρκεια ανταπόκρισης στο 
αίτημα διάθεσης πλοηγού, διάρκειας περίπου μίας ώρας ανά προσέγγιση, συνιστά καθυστέρηση 
και παράβαση του Ν.3142/1955. 
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ τη λήψη μέτρων, εκ μέρους των αρμοδίων τμημάτων της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και 
του Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά, για το συντονισμό ενεργειών και τη βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών πρόσδεσης, επί παραδείγματι, την από κοινού επεξεργασία πλαισίου που θα καθιστά 
δυνατή την εκ μέρους Πλοηγικού Σταθμού Πειραιά αξιολόγηση των προτεινομένων, από την 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., θέσεων ελλιμενισμού, και την λήψη μέτρων, εκ μέρους 
αρμόδιων φορέων, για την εν γένει βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Πλοηγικού 
Σταθμού Πειραιά. 

β΄ την προτροπή, προς την Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., για την επιτάχυνση των διαδικασιών 
συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών των λιμενικών υποδομών στην περιοχή του Νέου 
Μόλου Δραπετσώνας και την, εκ μέρους Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., ενημέρωση της Αρχής 
επί της, αναφερόμενης στο Παράρτημα 8.5 παρ. 2 της ανωτέρω Σύμβασης Παραχώρησης, 
Στρατηγικής Συντήρησης για την υφιστάμενη λιμενική υποδομή, δεδομένου ότι η Οργανισμός 
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. φέρει την ευθύνη για την συντήρηση των υποδομών που διαχειρίζεται, ως 
«[…] πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Πειραιά.» (Άρθρο 2 παρ. 1 
του Ν.4404/2016), 

γ΄ την παρακολούθηση των σχετικών παρεχόμενων υπηρεσιών και την διαβίβαση της παρούσης 
Αποφάσεως προς κάθε αρμόδιο φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, προκειμένου να διερευνηθεί, 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αν η ανακύπτουσα, κατά τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά, 
χρονική διάρκεια ανταπόκρισης στο αίτημα διάθεσης πλοηγού, διάρκειας περίπου μίας ώρας ανά 
προσέγγιση, συνιστά καθυστέρηση και παράβαση του Ν.3142/1955. 
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