
 

 

1 
 

                

 

                                                      
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ  
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 213- 1371966  Fax: 213-1371888 

e-mail : info@raports.gr                    

ΑΠΟΦΑΗ 29/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  25η 

ΘΕΜΑ 6ο:  Εξζταςη καταγγελίασ Διοικητοφ ΔΑΛ περί φερόμενησ ωσ μη εμπρόθεςμησ υποβολήσ 

Προςχεδίου χεδίου Ανάπτυξησ Λιμζνα Πειραιώσ . (Ειςηγητήσ κ. Κουφόσ Π.) 

τισ 30 Οκτωβρίου 2017, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 13:00,  τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 25θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά 
Μζλθ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 
 
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων     Πρόεδροσ   

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία  

     5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  

     6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  

7. Γρίνοσ πυρίδων  

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  

 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Λυμπζρθσ Θεόδωροσ του Δθμθτρίου 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 

Ειςθγιτρια 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

Μζλοσ 

 

 

 

 

Αν. Μζλοσ 

 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι Παναγιϊτθ Κουφό, 
ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν ειςιγθςι του, και λαμβάνοντασ υπόψθ όςα αναφζρονται 
αναλυτικά ςε αυτι, πρότεινε με βάςθ τα ςτοιχεία που διακζτει θ Τπθρεςία. 
 
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ κρινόμενθσ 
υπόκεςθσ και τθν Ειςιγθςθ, 
 

 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

Δια τθσ καταγγελίασ του κ. Διοικθτοφ τθσ Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (Δ.Α.Λ.) (με αρ. πρωτ. ΔΑΛ 
51/2017/11.8.17) τζκθκε υπόψθ ςτθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) φερόμενθ παράβαςθ του 
Άρκρου 6.3 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (Π), μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (ΕΔ) και τθσ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ (Ο.Λ.Π.) Α.Ε., από πλευράσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., περί μθ προςικουςασ 
υποβολισ του Προςχεδίου χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνα (Προςχεδίου .Α.Λ.).  

Με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ καταγγελίασ του, ο κ. Διοικθτισ Δ.Α.Λ. ηθτεί, μεταξφ άλλων, από τθν 
Ρ.Α.Λ. να προβεί ςτισ κατά νόμον ενζργειεσ και τυχόν επιβολι Ποινικϊν Ρθτρϊν εισ βάροσ τθσ 
Ο.Λ.Π. Α.Ε., δυνάμει του Άρκρου και Παραρτιματοσ 16.2 τθσ Π. 

Νομικό Πλαίςιο 

φμφωνα με το Άρκρο 112.1β του Ν.4389/2016 προβλζπεται ότι, ‘’1. Θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν 
αρμοδιότθτα ζκδοςθσ κανονιςτικϊν πράξεων και δεςμευτικϊν οδθγιϊν για τθ ρφκμιςθ κεμάτων 
που αφοροφν: β) …τθν τυποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ αρικμθτικοφ προςδιοριςμοφ και 
υπολογιςμοφ, επιβολισ και είςπραξθσ ποινικϊν ρθτρϊν ι άλλων ςυμβατικϊν αξιϊςεων που 
προβλζπονται ςτισ υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ, κακϊσ και ςτθν τυποποίθςθ τθσ διαδικαςίασ 
διατφπωςθσ και κρίςθσ των αντιρριςεων των ενδιαφερομζνων κατά των αποφάςεων επιβολισ’’ 

φμφωνα με το Άρκρο 113.1 του Ν.4389/2016 προβλζπεται ότι, ‘’…θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα 
να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και 
διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν τιρθςθ των 
κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ 
τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ’’ και ςφμφωνα με το Άρκρο 113.2 του Ν.4389/2016, ‘’…θ 
Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: …ε) τθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 
που απορρζουν από υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του.’’ Επιπλζον 
ςφμφωνα με το Άρκρο 113.2 του Ν.4389/2016, ‘’…θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: …ε) ββ) τθ 
διαπίςτωςθ τθσ πλιρωςθσ διαλυτικισ αίρεςθσ ι/και τθ διαπίςτωςθ τθσ ματαίωςθσ αναβλθτικισ 
αίρεςθσ, κακϊσ και τθν επίκλθςθ οποιουδιποτε από τα ανωτζρω, ςτο μζτρο που επιδρά ςτθν 
ιςχφ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, ολικά ι μερικά». Ομοίωσ με το Άρκρο 132.1 του ιδίου Νόμου ‘’ε 
περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με 
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα δεν ρυκμίηονται από άλλθ 
ειδικότερθ διάταξθ, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: …β) Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν κατανομι τθσ 
εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του παρόντοσ νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: 
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αα) Κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του 
παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε 
λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.’’ 

φμφωνα με το Άρκρο 1 του Ν. 4404/2016, Άρκρο 2.4 τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ Π) 
προβλζπεται ότι “Κάκε αναφορά τθσ παροφςασ φμβαςθσ ςε Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΑ κα 
ςυνιςτά αναφορά ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ι/και (αναλόγωσ τθσ περίπτωςθσ) ςε κάκε αντίςτοιχο 
φορζα, ςϊμα, οργανιςμό ι αρχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που φζρει, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ 
και διοικθτικοφσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθν ευκφνθ για τα αντίςτοιχα μζτρα, 
λειτουργίεσ, αρμοδιότθτεσ ι ρυκμιςτικζσ εξουςίεσ ι/και που ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που 
αναφζρονται ςτουσ ςχετικοφσ νόμουσ ι κανονιςμοφσ, όπωσ κατά καιροφσ ιςχφουν. Δίχωσ να 
περιορίηεται θ γενικι εφαρμογι των ανωτζρω, κάκε τζτοια αναφορά κα λογίηεται ότι 
περιλαμβάνει τθ ΡΑΛ, τθ Λιμενικι Αρχι, τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Λιμζνων, 
αναφερόμενθ ωσ Ε..Α.Λ., που ςυςτάκθκε ςφμφωνα με τον Νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ Αϋ 
145/27.6.2001), ι όποια άλλθ αρχι που είναι αρμόδια ςφμφωνα με το κατά περίπτωςθ 
εφαρμοςτζο δίκαιο και τισ αντίςτοιχεσ διαδόχουσ αρχζσ αυτϊν. Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν 
Θμερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ, το Ελλθνικό Δθμόςιο κα υποβάλει ςτον ΟΛΠ διεξοδικό κατάλογο, 
που κα προςδιορίηει όλεσ τισ ευκφνεσ ςε ςχζςθ με τα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςφμφωνα με τθν παροφςα φμβαςθ, κακϊσ και τον υπεφκυνο φορζα, 
οργανιςμό ι αρχι, και κα ενθμερϊνει αυτόν τον κατάλογο όποτε πραγματοποιοφνται αλλαγζσ 
ςε ςχζςθ με το αρχικό περιεχόμενό του (νοουμζνου ότι αναφορζσ ςτον υπεφκυνο Κυβερνθτικό 
Φορζα του ΕΔ κα ςυνιςτοφν αναφορά ςτον Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ που ορίηεται κάκε φορά 
ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο 2.4), με τθ διευκρίνιςθ ότι τυχόν αδυναμία ι κακυςτζρθςθ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου να παραδϊςει ι να ενθμερϊςει αυτόν τον κατάλογο δεν κα δικαιολογεί επ’ 
ουδενί αδυναμία του ΟΛΠ να ςυμμορφωκεί με διατάξεισ τθσ παροφςασ φμβαςθσ ι/και των 
εφαρμοςτζων νόμων”.  

Περαιτζρω ςφμφωνα με το Άρκρο 6.3 τθσ Π προβλζπεται ότι, “το χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα κα 
ιςχφουν οι ακόλουκοι κανόνεσ και διαδικαςίεσ. 

(α) Ο ΟΛΠ κα καταρτίςει, κα επικαιροποιιςει και κα υποβάλει προσ ζγκριςθ ςφμφωνα 
με το παρόν Άρκρο 6.3: 

(i) αρχικό ςχζδιο ανάπτυξθσ λιμζνα (ΑΛ) αναφορικά με τον Χϊρο του Λιμζνα για 
το διάςτθμα τουλάχιςτον ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2020, ςφμφωνα με τισ 
απαιτιςεισ του παρόντοσ Άρκρου 6.3 (το Αρχικό ΑΛ), εντόσ δϊδεκα (12) μθνϊν 
από τθν Θμερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ (θ Θμερομθνία Αρχικοφ ΑΛ)· και 

(ii) κατάλλθλα ανακεωρθμζνο, επικαιροποιθμζνο ι/και αναμορφωμζνο ςχζδιο 
ανάπτυξθσ λιμζνα αναφορικά με τον Λιμζνα Πειραιά (το κακζνα, 
Επικαιροποιθμζνο ΑΛ, ενϊ το Αρχικό ΑΛ και το Επικαιροποιθμζνο ΑΛ, όπωσ 
εκάςτοτε ιςχφουν, ςυγκροτοφν από κοινοφ το χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα), όπου το 
κακζνα κα πλθροί τα πρότυπα και τουσ όρουσ που παρατίκενται ςτο παρόν 
Άρκρο 6.3 ςτθν αρχι τθσ δεφτερθσ Επενδυτικισ Περιόδου ςφμφωνα με το Άρκρο 
7.1 και, ςτθ ςυνζχεια, ςτθν αρχι κάκε διαδοχικισ Επενδυτικισ Περιόδου. 

(β) Ο ΟΛΠ κα διαςφαλίηει ότι το Αρχικό ΑΛ και κάκε Επικαιροποιθμζνο ΑΛ κα 
ςυμμορφϊνονται από κάκε ουςιϊδθ άποψθ: 

ΑΔΑ: 78ΛΙ46Μ445-7ΕΕ



 

 

4 
 

(i) με όλουσ τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ γενικισ εφαρμογισ, κακϊσ και όλουσ 
τουσ ιςχφοντεσ Ρυκμιςτικοφσ Κανόνεσ, 

(ii) από κάκε άποψθ, με το εκάςτοτε ιςχφον Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ 
Διαχείριςθσ ι, ζωσ ότου εγκρικεί το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ 
Διαχείριςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 6.2, με τισ υφιςτάμενεσ εγκρίςεισ που 
παρατίκενται ςτο Άρκρο 6.2 (γ), και 

(iii) με τουσ κανόνεσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν κατάρτιςθ ςχεδίων 
ανάπτυξθσ λιμζνα, όπωσ παρατίκενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 6.3 (β). 

(γ) Θ διαδικαςία που ιςχφει για τθν εξζταςθ και τθν ζγκριςθ οποιουδιποτε υποβλθκζντοσ 
προςχεδίου χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνα (το κακζνα Προςχζδιο του ΑΛ) κα είναι ωσ εξισ: 

(i) Ο ΟΛΠ κα υποβάλει ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ που ορίηεται 
ςφμφωνα με το Άρκρο 2.4, ολοκλθρωμζνο προςχζδιο του χεδίου Ανάπτυξθσ 
Λιμζνα ζξι (6) μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία κατά τθν οποία πρζπει 
αυτό (το ΑΛ) να υποβλθκεί και θ οποία προςδιορίηεται ςτο Άρκρο 6.3 (α). 

(ii) Αμζςωσ μόλισ είναι πρακτικά εφικτό μετά τθ λιψθ του Προςχεδίου του ΑΛ, 
αλλά, ςε κάκε περίπτωςθ, εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθ λιψθ, ο αρμόδιοσ 
Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ κα παράςχει γραπτι κοινοποίθςθ ςτον ΟΛΠ, με τθν 
οποία είτε: 

(Α) κα εγκρίνει το Προςχζδιο του ΑΛ· είτε 

(Β) κα απορρίπτεται  το Προςχζδιο του ΑΛ ςφμφωνα με το Άρκρο 
6.3(γ)(ν). 

(iii) ε περίπτωςθ που ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ δεν επιδϊςει 
Ειδοποίθςθ Απόρριψθσ (όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 6.3(γ)(ν)) ςτον ΟΛΠ εντόσ του 
προαναφερόμενου διαςτιματοσ των εξιντα 60 θμερϊν, τότε το Προςχζδιο του 
ΑΛ κα κεωρείται ωσ εγκρικζν από το Ελλθνικό Δθμόςιο. 

(iv) Κατά τθν εξζταςθ του Προςχεδίου του ΑΛ, ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ 
κα λαμβάνει υπόψθ και κα μπορεί να απορρίψει Προςχζδιο του ΑΛ για τουσ 
εξισ περιοριςτικά αναφερόμενουσ λόγουσ: 

(Α) τον βακμό, κατά τον οποίο θ υλοποίθςθ του χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνα 
αναμζνεται να καλφπτει τισ παροφςεσ και εφλογα προβλζψιμεσ 
μελλοντικζσ απαιτιςεισ των φορζων εκμετάλλευςθσ επιβατθγϊν πλοίων, 
κρουαηιεροπλοίων, φορτθγϊν πλοίων και άλλων χρθςτϊν του Λιμζνα 
Πειραιά για ποιοτικζσ υπθρεςίεσ και εγκαταςτάςεισ που ςυνδζονται με τον 
Λιμζνα Πειραιά· 

(Β) τθν επίδραςθ, τθν οποία αναμζνεται να ζχει θ υλοποίθςθ του 
Προςχεδίου του ΑΛ ςτθ χριςθ τθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηϊνθσ και ςτουσ 
χϊρουσ που περιβάλλουν τθ Χερςαία Λιμενικι Ηϊνθ· 

(Γ) το αποτζλεςμα των διαβουλεφςεων, ςτισ οποίεσ κα ζχει προβεί ο ΟΛΠ 
κατά τθν κατάρτιςθ του αντίςτοιχου προςχεδίου του Αναπτυξιακοφ 
Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ· και 
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(Δ) τισ απόψεισ τθσ ΡΑΑ, του Γενικοφ Επιτελείου Ναυτικοφ ι/και του 
Λιμενικοφ ϊματοσ Ελλάδασ, ςτον βακμό που ςχετίηονται με τθν 
προςταςία, αςφάλεια και τισ λειτουργικζσ πτυχζσ του αντίςτοιχου 
προςχεδίου του Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ. 

(ν) Εάν ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ απορρίψει το Προςχζδιο του 
ΑΛ, κα απαντιςει εγγράφωσ ςτον ΟΛΠ, αναλφοντασ επαρκϊσ τισ αιτίεσ τθσ εν 
λόγω απόρριψθσ (θ Ειδοποίθςθ Απόρριψθσ). Πλθν διαφορετικισ ζγγραφθσ 
ςυμφωνίασ με τον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ, ο ΟΛΠ κα παράςχει ςτον 
Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ ανακεωρθμζνο Προςχζδιο του ΑΛ το ςυντομότερο 
δυνατό, αλλά, ςε κάκε περίπτωςθ, εντόσ περιόδου εξιντα (60) θμερϊν από τθν 
θμερομθνία λιψθσ τθσ Ειδοποίθςθσ Απόρριψθσ, ςτθν οποία ο ΟΛΠ κα 
ανταποκρίνεται και, όπου αυτό είναι εφικτό, κα επιδιϊκει να αντιμετωπίςει τουσ 
λόγουσ τθσ απόρριψθσ. 

(δ) Εάν, εντόσ εκατόν πενιντα (150) θμερϊν από τθν αρχικι υποβολι του ςτον αρμόδιο 
Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ, το Προςχζδιο του ΑΛ δεν ζχει εγκρικεί, οφτε κεωρείται 
εγκεκριμζνο από τον Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ ςφμφωνα με το Άρκρο 6.3(γ), κάκε 
διαφορά αναφορικά με το Προςχζδιο του ΑΛ μπορεί να παραπεμφκεί προσ επίλυςθ 
ςφμφωνα με το Άρκρο 27 ι (εάν τα Μζρθ ςυμφωνιςουν) το Άρκρο 28. 

Μετά τθν ζγκριςθ, τθν τεκμαιρόμενθ ζγκριςθ ι τθν κρίςθ ότι ζγινε αποδεκτό ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο (δ) ανωτζρω, το Προςχζδιο του ΑΛ κα καταςτεί το ιςχφον χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα 
αναφορικά με τθν περίοδο ςτθν οποία αφορά και κα παραμείνει ςε πλιρθ ιςχφ, ζωσ  ότου 
αντικαταςτακεί από νζο χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα ςφμφωνα με τισ προαναφερόμενεσ 
διατάξεισ”. 

φμφωνα με το Άρκρο 29.13 τθσ Π προβλζπεται ότι, “Θ παροφςα φμβαςθ καταρτίςτθκε και 
υπεγράφθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Επιπλζον: 

(α) Κάκε ςυμφωνθμζνθ μετάφραςθ τθσ παροφςασ φμβαςθσ από τθν αγγλικι γλϊςςα 
επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ωσ ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 29.13, για λόγουσ διευκόλυνςθσ. 

(β) Όλεσ οι ειδοποιιςεισ, θ αλλθλογραφία και λοιπά ζγγραφα μεταξφ των Μερϊν κα 
καταρτίηονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

(γ) ε περίπτωςθ χριςθσ δεφτερθσ γλϊςςασ, αυτι θ γλϊςςα κα είναι θ αγγλικι. Εάν ζνα 
ζγγραφο ζχει καταρτιςτεί ςε δφο γλϊςςεσ, κα υπεριςχφει θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

(δ) Ο ΟΛΠ δεςμεφεται να διευκολφνει τθν επικοινωνία μεταξφ των μθ Ελλθνόφωνων 
μελϊν του προςωπικοφ που μπορεί να απαςχολεί κατά καιροφσ και του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου, παρζχοντασ μεταφραςτζσ ι/και διερμθνείσ. 

(ε) Ανεξάρτθτα από τθν πικανι χριςθ δεφτερθσ γλϊςςασ ςτισ ςυναλλαγζσ των Μερϊν, θ 
επίςθμθ και επικρατοφςα γλϊςςα για τθν παροφςα φμβαςθ και το ςφνολο των 
ςυμβατικϊν ςχζςεων ςε ςχζςθ με τθν εφαρμογι τθσ κα είναι, ςε κάκε περίπτωςθ, τα 
Ελλθνικά. 

(ςτ) Κατ` εξαίρεςθ, πλθροφορίεσ, προδιαγραφζσ ι δεδομζνα που αφοροφν ςε 
μθχανιματα, ςυςκευζσ ι εξοπλιςμό μποροφν να υποβλθκοφν αρχικά μόνο ςτα αγγλικά 
και να μεταφραςτοφν ςτα ελλθνικά, εάν ηθτθκεί από το Ελλθνικό Δθμόςιο, ςε κάκε 
περίπτωςθ με ζξοδα του ΟΛΠ”. 
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φμφωνα με το Άρκρο 288 του Αςτικοφ Κϊδικοσ (εφεξισ ΑΚ) προβλζπεται ότι, “Ο οφειλζτθσ ζχει 
υποχρζωςθ να εκπλθρϊςει τθν παροχι όπωσ απαιτεί θ καλι πίςτθ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ και τα 
ςυναλλακτικά ικθ”. 

φμφωνα με το Άρκρο 434 AK εδ. 1 προβλζπεται ότι, “Αν ο οφειλζτθσ, για λόγο που αφορά το 
πρόςωπο του δανειςτι ι εξαιτίασ εφλογθσ αβεβαιότθτασ ωσ προσ το πρόςωπο του δανειςτι, 
αδυνατεί να εκπλθρϊςει με αςφάλεια τθν υποχρζωςι του, ζχει το δικαίωμα να προβεί ςε 
δθμόςια κατάκεςθ με τα ίδια αποτελζςματα όπωσ ςτθν περίπτωςθ τθσ υπερθμερίασ του 
δανειςτι. 

φμφωνα με το Άρκρο 717 ΑΚ προβλζπεται ότι, “Ο εντολοδόχοσ μπορεί να παρεκκλίνει από τα 
όρια τθσ εντολισ μόνο όταν αδυνατεί να ειδοποιιςει τον εντολζα και είναι ςυγχρόνωσ φανερό 
ότι ο εντολζασ κα το είχε επιτρζψει, αν γνϊριηε τα περιςτατικά που προκάλεςαν τθν 
παρζκκλιςθ”. 

Τπαγωγή – Αιτιολογικό 

Δυνάμει του Άρκρου 6.3 τθσ Π και με δεδομζνο ότι θ Ημερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ τθσ Π είναι θ 
10θ Αυγοφςτου 2016, προκφπτει πωσ θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ του Προςχεδίου 
.Α.Λ. είναι θ 10θ Φεβρουαρίου 2017. Κατά τθν καταλθκτικι από τθν Π θμερομθνία υποβολισ 
του «Προςχεδίου .Α.Λ.» δεν είχε οριςκεί από το ΕΔ ο αρμόδιοσ κυβερνθτικόσ φορζασ, κατά 
παράβαςθ των διατάξεων του Άρκρου 2.4 τθσ Π. Ο προαναφερκείσ οριςμόσ κυβερνθτικϊν 
φορζων πραγματοποιικθκε με τθν από 30/03/2017 κατάρτιςθ καταλόγου από τουσ κ. κ. 
Τπουργοφσ Ναυτιλίασ Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Οικονομικϊν. 

Επίςθσ ςθμειϊνεται ότι θ Ρ.Α.Λ. α) δυνάμει του Άρκρου 113.2 (ε) του Ν.4389/2016 
νομιμοποιείται για «…τθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 
απορρζουν από υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του.» δθλαδι ωσ 
άμεςοσ αντιπρόςωποσ και εντολοδόχοσ του. Ακολοφκωσ ςτθ ςυνζχεια του ιδίου Άρκρου 
αναφζρεται ότι θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για (ββ) «…τθ διαπίςτωςθ τθσ πλιρωςθσ διαλυτικισ 
αίρεςθσ ι/και τθ διαπίςτωςθ τθσ ματαίωςθσ αναβλθτικισ αίρεςθσ, κακϊσ και τθν επίκλθςθ 
οποιουδιποτε από τα ανωτζρω, ςτο μζτρο που επιδρά ςτθν ιςχφ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, 
ολικά ι μερικά…», επιπροςκζτωσ, ςτο Άρκρο 132.1 του ιδίου νόμου αναφζρεται: «ε περίπτωςθ 
αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του 
παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα δεν ρυκμίηονται από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ, 
αυτι επιλφεται ωσ εξισ: …β) Όταν θ αμφιβολία αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ 
αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του παρόντοσ νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε 
εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του 
παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε 
λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από τθ Ρ.Α.Λ.» β) αναφζρεται ςτο Άρκρο 2.4 
τθσ Π ωσ αρχι θ οποία κα μποροφςε να οριςκεί ωσ αρμόδιοσ κυβερνθτικόσ φορζασ «Κάκε 
αναφορά τθσ παροφςασ φμβαςθσ ςε Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ κα ςυνιςτά αναφορά ςτο 
Ελλθνικό Δθμόςιο ι/και (αναλόγωσ τθσ περίπτωςθσ) ςε κάκε αντίςτοιχο φορζα, ςϊμα, 
οργανιςμό ι αρχι του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, που φζρει, ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και 
διοικθτικοφσ κανονιςμοφσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, τθν ευκφνθ για τα αντίςτοιχα μζτρα, 
λειτουργίεσ, αρμοδιότθτεσ ι ρυκμιςτικζσ εξουςίεσ ι/και που ζχει τισ αρμοδιότθτεσ που 
αναφζρονται ςτουσ ςχετικοφσ νόμουσ ι κανονιςμοφσ, όπωσ κατά καιροφσ ιςχφουν. Δίχωσ να 
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περιορίηεται θ γενικι εφαρμογι των ανωτζρω, κάκε τζτοια αναφορά κα λογίηεται ότι 
περιλαμβάνει τθ ΡΑΛ, τθ Λιμενικι Αρχι, τθν Επιτροπι χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Λιμζνων, 
αναφερόμενθ ωσ Ε..Α.Λ., που ςυςτάκθκε ςφμφωνα με τον Νόμο 2932/2001 (ΦΕΚ Αϋ 
145/27.6.2001), ι όποια άλλθ αρχι που είναι αρμόδια ςφμφωνα με το κατά περίπτωςθ 
εφαρμοςτζο δίκαιο και τισ αντίςτοιχεσ διαδόχουσ αρχζσ αυτϊν...».  

Εν όψει τοφτων, αλλά και του ότι κατά τθν κρίςιμθ διάταξθ του Άρκρου 2.4 τθσ Π, προκφπτει ότι 
αφ’ ενόσ ο μθ οριςμόσ του αρμοδίου κυβερνθτικοφ φορζα για τθν παραλαβι του «Προςχεδίου 
.Α.Λ.» δεν απιλλαςςε τθν Ο.Λ.Π. Α.Ε. τθσ υποχρεωτικισ εμπρόκεςμθσ υποβολισ τθσ, και αφ’ 
ετζρου καλϊσ θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπζβαλε και θ Ρ.Α.Λ. παρζλαβε το Προςχζδιο .Α.Λ. (πρβλ. αρκρ. 434 
ΑΚ). Και τοφτο διότι, τόςο ςφμφωνα με τον νόμο όςο και ςφμφωνα με τθν Π, θ Ρ.Α.Λ. όχι μόνον 
εδικαιοφτο αλλά και υποχρεοφτο να παραλάβει το ςχζδιο αυτό χάριν προςταςίασ των 
ςυμφερόντων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ωσ εντολζα τθσ. Πρόκειται για πρόςκετθ υποχρζωςθ 
που επιβάλλει κατ’ Άρκρο 288 ΑΚ θ καλι πίςτθ, θ οποία ιςχφει και ςτισ διοικθτικζσ ςυμβάςεισ 
(βλ. τακόπουλου Γενικό Ενοχικό § 5 αρ. 43, αρ. 49, αρ. 59 επ) κατά επιτρεπτι διεφρυνςθ των 
ορίων τθσ εντολισ (βλ. 717 ΑΚ). 

ε κάκε είδουσ ζννομθ ςχζςθ από τθν οποία πθγάηουν δικαιϊματα ι/και υποχρεϊςεισ (ενοχικι 
ςχζςθ) ανεξάρτθτα του εάν πθγάηει από το νόμο ι από ςυμφωνία μεταξφ των μερϊν, 
εφαρμόηεται θ αρχι τθσ καλόπιςτθσ εκπλιρωςθσ των αντιςτοίχων δικαιωμάτων ι/και 
υποχρεϊςεων που ορίηει θ ΑΚ 288 (τακόπουλοσ οπ.αν.παρ.44). το πλαίςιο των υποχρεϊςεων 
που επιβάλλει θ καλι πίςτθ, εντάςςεται θ, υπό τισ περιςτάςεισ, παρζκκλιςθ από τον 
ςυγκεκριμζνο χρόνο εκπλιρωςθσ τθσ υποχρζωςθσ του οφειλζτθ (τακόπουλοσ οπ.αν.παρ.65). 
τθν προκειμζνθ περίπτωςθ, θ ολιγοιμερθ παράταςθ (11 θμερϊν) που εηιτθςε θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. για 
τον ςυγκεκριμζνο (προαναφερόμενο) λόγο δικαιολογείται πλιρωσ, με τθν ζννοια ότι ενδεχόμενθ 
άρνθςθ τθσ εκ μζρουσ τθσ Ρ.Α.Λ. κα ςυνιςτοφςε κακόπιςτθ ςυμπεριφορά. 

Η Ρ.Α.Λ., ενεργϊντασ ωσ εντολοδόχοσ και αντιπρόςωποσ του ΕΔ, όφειλε, κατά τα ανωτζρω να 
παραλάβει το υποβλθκζν Προςχζδιο .Α.Λ., δυνάμει του Άρκρου 6.3 (γ) (i) τθσ Π, και να το 
διαβιβάςει για επεξεργαςία ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα που κα όριηε το ΕΔ, δυνάμει του 
Άρκρου 2.4 τθσ Π. Κατά τθν παραλαβι του εν λόγω Προςχεδίου, θ Ρ.Α.Λ. δεν είχε εξουςία να 
αρνθκεί τθν παραλαβι αυτοφ, για τον λόγο ότι είχε ςυνταχκεί ςτα Αγγλικά (το «Προςχζδιο 
.Α.Λ.»), κακόςον: α) Ναι μεν τα Ελλθνικά είναι θ ςυμφωνθκείςα γλϊςςα αλλθλογραφίασ 
μεταξφ των μερϊν, δυνάμει του Άρκρου 29.13 (β) τθσ Π, πλθν όμωσ προβλζπεται θ δυνατότθτα 
χριςθσ τθσ Αγγλικισ ωσ δεφτερθσ γλϊςςασ, δυνάμει των Άρκρων 29.13 (γ) και (ε) τθσ Π, β) δεν 
ορίηεται από τθν Π ότι ζγγραφο που ςυνετάχκθ ςτθν αγγλικι κεωρείται ανυπόςτατο εάν δεν 
ςυνοδεφεται από Ελλθνικι μετάφραςθ, γ) θ χριςθ τθσ Ελλθνικισ γλϊςςασ ςτο Προςχζδιο .Α.Λ. 
είναι απαραίτθτθ για τον ςχολιαςμό και επεξεργαςία του υπό τον αρμόδιο κυβερνθτικό φορζα 
και όχι απλϊσ και μόνον για τθν παραλαβι του. Και τοφτο διότι με τθν χριςθ τθσ Αγγλικισ 
γλϊςςασ είναι εφικτι, ςτθν πράξθ, θ διάγνωςθ του γενικοφ περιεχομζνου και του ςκοποφ 
ςυντάξεωσ του εγγράφου ϊςτε να μπορεί να λθφκεί απόφαςθ για τθν παραλαβι του ι όχι. 
Αντίκετθ άποψθ για ενδεχόμενθ άγνοια τθσ Αγγλικισ γλϊςςασ ι για μθ υποχρζωςθ χριςεωσ 
τθσ, κα αντζκειτο προφανϊσ ςτθν καλι πίςτθ και ςτα χρθςτά ςυναλλακτικά ικθ, κακότι θ 
αγγλικι αποτελεί κατά τουσ τελευταίουσ δφο αιϊνεσ θ διεκνισ γλϊςςα τθσ ναυτιλίασ, ο δε 
αρμόδιοσ κυβερνθτικόσ φορζασ ο οποίοσ κα προζβαινε ςτθν αξιολόγθςθ του ιταν άγνωςτοσ 
τότε, δθλ. θ Ρ.Α.Λ. απλϊσ παρζλαβε το ζγγραφο πράγμα που ευχερϊσ μποροφςε να γίνει (όπωσ 
και ζγινε) ενϊ ιταν ςυντεταγμζνο ςτα Αγγλικά. 
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Εν ςυνεχεία, ςτισ 09/03/2017 διαβιβάςτθκε ςτθν Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. το υποβλθκζν «Προςχζδιο 
.Α.Λ.» τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. και τθν 10/03/2017 πραγματοποιικθκε θ 17θ ςυνεδρίαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. κατά 
τθν οποία ςυηθτικθκαν και διατυπϊκθκαν παρατθριςεισ, επί του προαναφερκζντοσ 
Προςχεδίου, οι οποίεσ διαβιβάςτθκαν ςτον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικι ςτισ 
17/03/2017. Η υπ’ αρικμόν δεφτερθ από τισ ςυνολικά επτά διατυπωκείςεσ παρατθριςεισ τθσ 
Ρ.Α.Λ., ςε ςχζςθ με το «Προςχζδιο .Α.Λ.», ιταν θ απαίτθςθ για μετάφραςθ του Προςχεδίου 
.Α.Λ. ςτα ελλθνικά «…2. Θ υποβολι του ςχεδίου πρζπει να γίνει και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα…» 
μιασ και είναι αναμφίβολα ςφμφωνθ με τον νόμο και τθν Π. Μόνον δε από τθν παράδοςθ τθσ 
μετάφραςθσ αρχίηουν να τρζχουν προκεςμίεσ του Άρκρου 6.3 (γ) (ii) τθσ Π (όπωσ ο ίδιοσ ο κ. 
ΓΓΛΛΠΝΕ εξζκεςε). τθν υποκετικι περίπτωςθ που θ ελλθνικι μετάφραςθ του κειμζνου δεν 
υποβαλλόταν ι αν υποτεκεί ότι θ υποβολι τθσ μετάφραςθσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
κακυςτζρθςε για ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάςτθμα υπαιτίωσ εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
(πράγμα που δεν ζχει ςυμβεί με βάςθ τα υπόψθ μασ τεκζντα) κα ετίκετο ηιτθμα κίνθςθσ τθσ 
διαδικαςίασ επιβολισ ποινικϊν ρθτρϊν. Ωςτόςο, υπό τα ανωτζρω δεδομζνα, μόνο εκ του 
γεγονότοσ, ότι το ελλθνικό κείμενο παρεδόκθ μετά το πζρασ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ 
υποβολισ του «Προςχεδίου .Α.Λ.» δεν αρκεί για να κινιςει τθν διαδικαςία επιβολισ ποινικϊν 
ρθτρϊν διότι θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν κατζςτθ υπεριμερθ ωσ προσ τθν προαναφερκείςα παράδοςθ του 
«Προςχεδίου .Α.Λ.», του οποίου το αγγλικό κείμενο υπεβλικθ ςτθν Ρ.Α.Λ. ςτισ 21.02.2017, 
όπωσ αναφζρεται ανωτζρω και θ προαναφερκείςα υποβολι του ελλθνικοφ κειμζνου 
πραγματοποιικθκε με το από 15/06/2017 διαβιβαςκζν ζγγραφο προσ τθν ΓΓΛΛΠΝΕ. 

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

 Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ςε Ολομζλεια ομόφωνα και ςε φανερι ψθφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ  

Με βάςθ τα ανωτζρω τεκζντα ςτοιχεία και ςφμφωνα με τθ ρυκμιςτικι και εποπτικι 
αρμοδιότθτα τθσ Ρ.Α.Λ., ωσ εκ του νόμου αςκοφςα των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου που απορρζουν από τθ φμβαςθ Παραχϊρθςθσ, δεν προκφπτει κζμα κίνθςθσ τθσ 
διαδικαςίασ επιβολισ Ποινικϊν Ρθτρϊν εισ βάροσ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

 

 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 
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