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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ  ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORT S 

Γ ρ .  Λ α μ π ρ ά κ θ  1 5 0 ,  1 8 5 3 5  Π ε ι ρ α ι ά σ  

Σθλ .:  210 -  4191966Fax:  210 -4191888 

e-mail :info@raports.gr 

   

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 16/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  5 6 θ

 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότθςθ περί παραχωριςεωσ δικαιώματοσ χριςθσ λιμενικοφ χώρου ζναντι τθσ 

εταιρείασ με τθν επωνυμία «ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» 
 

Σθν 23θ επτεμβρίου 2019, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 12:30, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 56θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ 
Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ 
Παναγιϊτθ – Λάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί 
των κεμάτων τθσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Λάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ: Ουδείσ 

 
  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ ανζφερε ότι θ παροφςα αφορά ςε απόψεισ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) επί τθσ, διαβιβαςκείςασ με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 
455/06.05.19επιςθμειωματικι εντολι του κ. ΤΝΑΝΠ, υπ’ αρικ. πρωτ. 2078/03.05.2019 επιςτολισ 
του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Β. Α.Ε.), με κζμα 
«Παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ λιμενικοφ χϊρου ζναντι τθσ βιομθχανικισ εταιρίασ 
ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.», με τθν οποία ετζκθ υπ’ όψιν τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.),α) θ εκ μζρουσ τθσ 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. κεϊρθςθ, ότι με τθ διάταξθ του Άρκρου 38 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α' 65), το οποίο 
τροποποίθςε το Άρκρο 24 του Ν.2971/2001, διατθρείται, ζπειτα και από τθ δθμοςίευςθ του 
Ν.4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35), θ εκ μζρουσ των Δ.. των Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. δυνατότθτα 
ζγκριςθσ των παραχωριςεων λιμενικϊν χϊρων που περιλαμβάνουν και τθν εκτζλεςθ ζργων 
μόνιμθσ φφςεωσ και β) το από πλευράσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. αίτθμα για τθν χοριγθςθ δεςμευτικισ 
ερμθνείασ αναφορικά με το εάν εξακολουκεί να ιςχφει το Άρκρο 24 του Ν.2971/2001, ζπειτα από 
τθ δθμοςίευςθ του Ν.4597/2019, προκειμζνου όπωσ προβεί δυνθτικϊσ ςτθν εξζταςθ του εν λόγω 
ηθτιματοσ. 

Ζπειτα ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
19θσ Οκτωβρίου 2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτιν, τα 
Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

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

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 06/05/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 455/06.05.19) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ υπϋ αρικμ. πρωτ. 
5522/06.05.2019 επιςθμειωματικι εντολι του ΤΝΑΝΠ, με τθν οποία κοινοποιικθκε ςτθν 
Αρχι (Ρ.Α.Λ.) θ, απευκυνόμενθ προσ τουσ κ.κ. ΤΝΑΝΠ και ΓΓΛΛΠΝΕ και κοινοποιοφμενθ προσ 
τον Πρόεδρο τθσ Σαμείο Αξιοποίθςθσ Λδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. (εφεξισ: 
ΣΑΛΠΕΔ), υπ’ αρικ. πρωτ. 2078/03.05.2019 επιςτολι του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Β. 
Α.Ε., με κζμα «Παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ λιμενικοφ χϊρου ζναντι τθσ βιομθχανικισ 
εταιρίασ ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.». Με τα εντόσ τθσ προαναφερκείςασ επιςτολισ 
τεκζντα, θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. α) προζβθ ςτθ κεϊρθςθ ότι με τθ διάταξθ του Άρκρου 38 του 
Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α' 65), το οποίο τροποποίθςε το Άρκρο 24 του Ν.2971/2001, διατθρείται, 
ζπειτα και από τθ δθμοςίευςθ του Ν.4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35), θ εκ μζρουσ Δ.. των 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. δυνατότθτα ζγκριςθσ των παραχωριςεων λιμενικϊν χϊρων που 
περιλαμβάνουν και τθν εκτζλεςθ ζργων μόνιμθσ φφςεωσ, και β) αιτικθκε για τθ χοριγθςθ 
δεςμευτικισ ερμθνείασ αναφορικά με το εάν εξακολουκεί να ιςχφει το Άρκρο 24 του 
Ν.2971/2001, ζπειτα από τθ δθμοςίευςθ του Ν.4597/2019, προκειμζνου όπωσ προβεί 
δυνθτικϊσ ςτθν εξζταςθ του εν κζματι αιτιματοσ. 

2) τισ 09/05/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 299/09.05.19) απεςτάλθ επιςτολι τθσ Ρ.Α.Λ. προσ τον 
Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με αντικείμενο τθν παροχι απόψεων και ςτοιχείων 
επί του εν κζματι ηθτιματοσ. 
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3) τισ 15/05/2019, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 509/15.05.2019 μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου, υπεβλικθςαν ςτθ Ρ.Α.Λ., ςε απάντθςθ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 
299/09.05.2019 επιςτολισ, οι αιτθκείςεσ απόψεισ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. πρωτ. 
2194/13.05.2019 ζγγραφο του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., και λοιπά ςτοιχεία. 

4) τισ 10/06/2019, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 647/11.06.2019 μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου, υπεβλικθςαν ςτθ Ρ.Α.Λ., ςε ςυνζχεια του υπ’ αρικ. πρωτ. 2194/13.05.2019 
απαντθτικοφ - ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 299/09.05.2019 επιςτολι - εγγράφου, πρόςκετεσ 
απόψεισ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. πρωτ. 2685/10.06.2019 ζγγραφο του Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., μετά των ςχετικϊν ςε αυτό εγγράφων. 

5) τισ 24/06/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 414/21.06.19 και 415/21.06.19) απεςτάλθςαν επιςτολζσ 
τθσ Ρ.Α.Λ. προσ α) τον Πρόεδρο τθσ Σαμείο Αξιοποίθςθσ Λδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου 
Α.Ε. και β) τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε., με 
αντικείμενο τθν παροχι απόψεων και ςτοιχείων επί του εν κζματι ηθτιματοσ. 

6) τισ 01/07/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 759/02.07.19) υπεβλικθςαν ςτθ Ρ.Α.Λ., ςε απάντθςθ τθσ 
υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 415/21.06.2019 επιςτολισ, οι αιτθκείςεσ απόψεισ και ςτοιχεία τθσ 
Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε., με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 25/01.07.2019 επιςτολι του Προζδρου και 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε., μετά των ςχετικϊν ςε αυτιν 
εγγράφων. 

7) τισ 04/07/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 789/05.07.19) υπεβλικθ ςτθ Ρ.Α.Λ., ςε ςυνζχεια τθσ υπ’ 
αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 415/21.06.2019 επιςτολισ, το υπ’ αρικ. πρωτ. 40984/04.07.2019 αίτθμα του 
Προζδρου τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε., αναφορικά με τθ χοριγθςθ επιπλζον προκεςμίασ δεκαπζντε (15) 
θμερϊν για τθν αποςτολι των επί του αντικειμζνου του κζματοσ απόψεων τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. 

8) τισ 05/07/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 452/05.07.19) απεςτάλθ επιςτολι του Προζδρου τθσ 
Ρ.Α.Λ. προσ τον Πρόεδρο τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε., με τθν οποία ζκανε δεκτό το προαναφερκζν περί 
παρατάςεωσ αίτθμα τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. 

9) τισ 29/07/2019, με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 895/29.07.2019 μινυμα θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου, υπεβλικθςαν ςτθ Ρ.Α.Λ., ςε απάντθςθ τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ 
414/21.06.2019 επιςτολισ, οι αιτθκείςεσ απόψεισ τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε., με τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 
41296/29.07.2019 επιςτολι του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε., 
μετά του ςυνθμμζνου ςε αυτιν εγγράφου. 

10) τισ 06/08/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 926/06.08.19) υπεβλικθςαν ςτθ Ρ.Α.Λ., ςε ςυνζχεια του 
υπ’ αρικ. πρωτ. 25/01.07.2019 απαντθτικοφ - ςτθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΡΑΛ415/21.06.2019 
επιςτολι– εγγράφου τθσ εταιρείασ, πρόςκετεσ απόψεισ τθσ Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε., με το 
υπ’ αρικ. πρωτ. 32/06.08.2019 ζγγραφό τθσ. 

  

ΑΔΑ: Ψ24Κ46Μ445-Η9Η



4 
 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.2690/1999 «Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 45),όπωσ 
ιςχφει. 

2) Ο Ν.2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ φςταςθ 
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ - Μετατροπι Λιμενικϊν Σαμείων ςε 
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 145). 

3) Ο Ν.2971/2001 «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 285), ωσ ίςχυε με τθν 
τροποποίθςθ του Άρκρου 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153). 

4) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 94). 

5) Ο Ν.4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α' 147), όπωσ ιςχφει. 

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

7) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 63). 

8) Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ λειτουργία του 
ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 35). 

9) Ο Ν.4607/2019 «*…+ ΙV. Σροποποίθςθ του ν. 2971/2001 και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 65). 

10) Σο Β.Δ.14/19-01-1939 «Περί κωδικοποιιςεωσ των περί Λιμενικϊν Σαμείων κειμζνων 
διατάξεων.» (ΦΕΚ Α' 24), το οποίο κωδικοποίθςε μεταξφ άλλων των διατάξεων του Άρκρου 7 
του Ν.Δ. τθσ 28.06.1923, τθσ παρ. 2.β του Άρκρου 4 του Ν.Δ. τθσ 23.09.1925, τθσ δευτζρασ 
περιόδου δευτζρα τθσ παρ. 5 του Άρκρου 17 του Ν.3030/1922, τθσ παρ. 7 του Άρκρου 7 του 
Ν.Δ. τθσ 22.07.1933, και του 6ου Άρκρου του Ν.5988/1933. 

11) Σο ΠΔ 456/1984 «Αςτικόσ Κϊδικασ και Ειςαγωγικόσ Νόμοσ.» (ΦΕΚ Α' 164). 

12) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

13) Θ από 19.11.2002 φμβαςθ Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε. 

14) Θ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

15) Θ υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμθρίωςθσ: 

Α. Αρμοδιότθτα Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

Β. Νομικό πλαίςιο 

Ι. Άρκρο εικοςτό πρώτο και Άρκρο εικοςτό τζταρτο παρ. 1 και 2 του Ν.2932/2001. 

ΙΙ. Άρκρο24 παρ. 1 και 2 του Ν.2971/2001, ωσ ίςχυε με τθν τροποποίθςθ του Άρκρου 
34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153). 

ΙΙΙ. Άρκρα 1, 2, 3 και 14 τθσ από 19.11.2002 Π μεταξφ του ΕΔ και τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

ΙV. Άρκρα 1 και 2 του Ν.4597/2019 και Αιτιολογικι Ζκκεςθ ςθμεία 1. Γενικά επί τθσ 
αρχισ, 1.1 Ειδικότερα επί των Άρκρων και Άρκρα 1 και 2. 

V. Άρκρο38 του Ν.4607/2019 και Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Άρκρου 38. 

Γ. Πραγματικά Περιςτατικά – Λόγοι Αιτιματοσ 

Δ. Τπαγωγι – υμπεράςματα 

Ι. Διατάξεισ Νομικοφ πλαιςίου. 

ΙΙ. χζςθ των ανωτζρω διατάξεων. 

ΙΙΙ. Παραχώρθςθ απλισ χριςθσ και παραχώρθςθ λιμενικών λειτουργιών. 

ΙV. Διάκριςθ δικαιώματοσ και εξουςίασ διάκεςθσ. 

V. Διάκριςθ ανάλογα με τθν εκτζλεςθ ζργου. 

VI. Βαςικζσ Διευκολφνςεισ και κζματα πρόςβαςθσ ςε ηώνεσ λιμζνοσ. 

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

Α. Αρμοδιότθτα Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 108 «φςταςθ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» του Ν.4389/2016 
προβλζπεται ότι: «υνιςτάται Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία ‘’Ρυκμιςτικι Αρχι 
Λιμζνων’’ (Ρ.Α.Λ.), θ οποία ζχει ωσ γενικότερθ αποςτολι τθν εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ 
νομιμότθτασ των ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ 
ςυςτιματοσ και ςυνδεδεμζνων ςε αυτό εγκαταςτάςεων, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ 
τάξθσ και τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί ελεφκερου ανταγωνιςμοφ *…+.». 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 112 «Κανονιςτικζσ αρμοδιότθτεσ» του Ν.4389/2016 
προβλζπεται ότι: «Θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα ζκδοςθσ κανονιςτικϊν πράξεων και δεςμευτικϊν 
οδθγιϊν, εγκυκλίων, προτφπων, υποδειγμάτων, κατευκυντιριων γραμμϊν, ανακοινϊςεων, 
κωδίκων δεοντολογίασ και χαρτϊν υποχρεϊςεων και καλϊν πρακτικϊν, κακϊσ και κάκε άλλθσ 
απαραίτθτθσ πράξθσ, ιδίωσ, για τθ ρφκμιςθ κεμάτων που αφοροφν: α) τθν οικονομικι ρφκμιςθ, 
απλοφςτευςθ, ςτθ διαφάνεια και ςτθ ςυμβατότθτα των τελϊν, χρεϊςεων και κυρϊςεων των 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των ηθτθμάτων πρόςβαςθσ επί όλων των ελλθνικϊν λιμζνων και επί των 
ςυνδεόμενων με αυτοφσ εγκαταςτάςεων, ςφμφωνα με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία περί 
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ανταγωνιςμοφ και παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν και χρθματοοικονομικισ διαφάνειασ. β) *…+. γ) 
τθν άςκθςθ των λοιπϊν ρυκμιςτικϊν και άλλων αρμοδιοτιτων τθσ, *…+.» 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 113 «Ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ» του Ν.4389/2016 
προβλζπεται ότι: «Θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο ςκοπό, για: α) *…+, β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και 
ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και 
τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352 (L57/1), γ) τθ ρφκμιςθ, 
εποπτεία και ςυμμόρφωςθ με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352: αα) *…+, ββ) επί τθσ υποχρζωςθσ παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ 
και πρόςβαςθσ ςτο λιμενικό τομζα και τισ αγορζσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ιδίωσ ςφμφωνα με τισ 
υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τθ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ, ςυμβάςεων και λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν, γγ) *…+, δ) τθ διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν ενδιαφερομζνων μερϊν μεταξφ 
χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ, τθ διαιτθςία, ςφμφωνα με Κανονιςμό που εκδίδει θ Ρυκμιςτικι 
Αρχι Λιμζνων, τθ διαχείριςθ παραπόνων και καταγγελιϊν, και τθ λιψθ δεςμευτικϊν αποφάςεων 
επί αυτϊν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, ςε κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, ε) *…+, ςτ) *…+.». 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 132 «Σελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ κεφαλαίου» του 
Ν.4389/2016 προβλζπεται ότι: «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:α) *…+ 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.». 

φμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και 
να γνωμοδοτιςει επί του εν κζματι ηθτιματοσ. υνεπϊσ, παραδεκτϊσ άγεται προσ ςυηιτθςθ και 
εξετάηεται θ εν λόγω υπόκεςθ ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. 
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Β. Νομικό και Νομολογιακό Πλαίςιο 

Ι. Άρκρα εικοςτό πρώτο και εικοςτό τζταρτο του Ν.2932/2001. 

φμφωνα με το Άρκρο εικοςτό πρώτο «Διάςπαςθ Λιμενικϊν Σαμείων Μετατροπι Λιμενικϊν 
Σαμείων ςε Α.Ε.» τουΝ.2932/2001 προβλζπεται ότι:«1.Σα Λιμενικά Σαμεία Νομοφ Μαγνθςίασ, 
Νομοφ Ζβρου και Νομοφ Καβάλασ, που προιλκαν από τθ ςυγχϊνευςθ των Λιμενικϊν Σαμείων 
Βόλου-κοπζλου, Αλεξανδροφπολθσ-αμοκράκθσ και Καβάλασ-Θάςου αντίςτοιχα, με τισ διατάξεισ 
του Π.δ. 390/1993 "Περί ςυγχωνεφςεωσ Λιμενικϊν Σαμείων ςε επίπεδο Νομοφ" (ΦΕΚ 165 Α), του 
από 28.11.1950 β.δ. "Περί ςυγχωνεφςεωσ Λιμενικϊν Σαμείων Ν. Ζβρου" (ΦΕΚ280 Α) και του Π.δ. 
90/1990 "υγχϊνευςθ των Λιμενικϊν Σαμείων Καβάλασ και Θάςου ςε ζνα, υπό τον τίτλο Λ/Σ 
Νομοφ Καβάλασ" (ΦΕΚ 44 Α), διαςπϊνται ςτα Λιμενικά Σαμεία Βόλου, κοπζλου, 
Αλεξανδροφπολθσ, αμοκράκθσ, Καβάλασ και Θάςου.2.*…+.3. Σα Νομικά Πρόςωπα Δθμοςίου 
Δικαίου με τθν επωνυμία Λιμενικό Σαμείο Αλεξανδροφπολθσ, Λιμενικό Σαμείο Βόλου, Λιμενικό 
Σαμείο Ελευςίνασ, Λιμενικό Σαμείο Θρακλείου, Λιμενικό Σαμείο Θγουμενίτςασ, Λιμενικό Σαμείο 
Καβάλασ, Λιμενικό Σαμείο Ν.Κζρκυρασ, Λιμενικό Σαμείο Λαυρίου, Λιμενικό Σαμείο Πατρϊν, 
Λιμενικό Σαμείο Ραφινασ μετατρζπονται ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ με τισ επωνυμίεσ αντίςτοιχα 
"Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Αλεξανδροφπολθσ Ανϊνυμθ Εταιρεία", "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου 
Ανϊνυμθ Εταιρεία", "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ελευςίνασ Ανϊνυμθ Εταιρεία ", "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Θγουμενίτςασ Ανϊνυμθ Εταιρεία", "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου Ανϊνυμθ Εταιρεία", 
"Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Καβάλασ, Ανϊνυμθ Εταιρεία", " Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κζρκυρασ Ανϊνυμθ 
Εταιρεία", "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Λαυρίου Ανϊνυμθ Εταιρεία", "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πατρϊν 
Ανϊνυμθ Εταιρεία", "Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ραφινασ Ανϊνυμθ Εταιρεία", και με διακριτικό τίτλο 
αντίςτοιχα" Ο.Λ.Α. Α.Ε.", "Ο.Λ.Β. Α.Ε.", "Ο.Λ.Ε. Α.Ε.", "Ο.Λ.ΘΓ. Α.Ε.", "Ο.Λ.Θ. Α.Ε.", "Ο.Λ Α.Ε.", 
"Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.", "Ο.Λ.Λ. Α.Ε.", "Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.", και "Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.".4.α)*…+. β)Ζδρα τθσ ανϊνυμθσ 
εταιρείασ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου ορίηεται ο Διμοσ Βόλου. γ)*…+.δ)*…+.ε)*…+.στ)*…+.ζ)*…+. 
η)*…+. θ)*…+.ι)*…+.5. Κάκε Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. τθσ παραγράφου 3 είναι ανϊνυμθ εταιρεία 
κοινισ ωφζλειασ με κοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τελεί υπό τθν εποπτεία 
του Τπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ και διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του κ.ν. 
2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α), τισ διατάξεισ του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α) και του α.ν. 2344/1940 
(ΦΕΚ 154 Α), όπωσ κάκε φορά ιςχφουν. 6.*…+.7.*…+. 8.*…+. 9.*…+. 10.*…+. 11.*…+. 12.*…+. 13.*…+. 
14.*…+. 15.*…+. 16.*…+.». 

φμφωνα με το Άρκρο εικοςτό τζταρτο «Παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των χϊρων τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα» του ιδίου Νόμου προβλζπεται ότι:«1.Με ςφμβαςθ, 
που ςυνάπτεται μεταξφ του ελλθνικοφ Δθμοςίου, εκπροςωπουμζνου από τουσ Τπουργοφσ 
Οικονομικϊν και Εμπορικισ Ναυτιλίασ ι το εξουςιοδοτθμζνο από αυτοφσ όργανο και τθσ 
ανωνφμου εταιρείασ του παρόντοσ νόμου, παραχωρείται ςτθ δεφτερθ το δικαίωμα χριςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των κτιρίων, γθπζδων, λιμενικϊν ζργων και άλλων εγκαταςτάςεων που 
βρίςκονται εντόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτισ διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 9 του άρκρου εικοςτοφ πρϊτου. τθν παραπάνω ςφμβαςθ ορίηονται: α) θ Διάρκεια 
παραχϊρθςθσ του παραπάνω δικαιϊματοσ, κακϊσ και θ δυνατότθτα και ο τρόποσ παράταςισ τθσ, 
θ οποία δεν μπορεί να υπερβεί ςυνολικά (αρχικόσ χρόνοσ και τυχόν παρατάςεισ) τα πενιντα ζτθ, 
β) το καταβαλλόμενο αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να κακοριςτεί και ςε ποςοςτό επί του 
ςυνόλου ι μζρουσ των εςόδων τθσ Εταιρείασ, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτζρω 
δικαιϊματοσ, κακϊσ και ο τρόποσ και οι όροι άςκθςθσ αυτοφ, δ) θ τιμολογιακι πολιτικι τθσ Α.Ε. 
ςφμφωνα με το τρατθγικό και Επιχειρθςιακό χζδιο, κακϊσ και οι υποχρεϊςεισ τθσ και ιδιαίτερα 
οι ςχετικζσ με τθν πλθρότθτα των παρεχόμενων από αυτι υπθρεςιϊν, τθ ςυντιρθςθ των 
εγκαταςτάςεων και τθ διαςφάλιςθ τθσ λειτουργικότθτασ και τθσ αςφάλειασ αυτϊν, ε) οι λόγοι και 
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θ διαδικαςία ανάκλθςθσ του δικαιϊματοσ ι άλλεσ τυχόν κυρϊςεισ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των 
όρων τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ. Από τθν παραχϊρθςθ του παραπάνω 
δικαιϊματοσ δεν κίγεται το δικαίωμα του Δθμοςίου ςχετικά με τθ χριςθ χϊρων ι εγκαταςτάςεων 
για τθ ςτζγαςθ και τθ λειτουργία των υπθρεςιϊν ςχετικϊν με τισ λιμενικζσ δραςτθριότθτζσ του 
εντόσ τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ του λιμζνα.2. Με τθ ςφμβαςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου μπορεί 
να προβλζπεται θ υποχρζωςθ τθσ Εταιρείασ ι του ελλθνικοφ Δθμοςίου για τθν πραγματοποίθςθ 
επενδφςεων εντόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα τθσ Α.Ε., ο τρόποσ χρθματοδότθςθσ των επενδφςεων αυτϊν, 
θ δυνατότθτα πραγματοποίθςθσ επενδφςεων με τθ μζκοδο τθσ αυτοχρθματοδότθςθσ από τθν 
Α.Ε., κακϊσ και οι δραςτθριότθτεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2 του παρόντοσ Καταςτατικοφ.3. 
Με τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τθσ παραγράφου 1 του παρόντοσ άρκρου θ Α.Ε. αςκεί το δικαίωμα 
χριςεωσ και εκμετάλλευςθσ των λιμενικϊν ζργων, κτιρίων, γθπζδων και άλλων εγκαταςτάςεων 
που βρίςκονται εντόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.4.*…+.». 

ΙΙ. Άρκρο24 παρ. 1 και 2 του Ν.2971/2001, ωσ ίςχυε με τθν τροποποίθςθ του Άρκρου 34 του 
Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153). 

φμφωνα με τισ παρ. 1 και 2 του Άρκρου 24 «Παραχωριςεισ χϊρων ηϊνθσ λιμζνα» 
τουΝ.2971/2001, ωσ ίςχυε με τθν τροποποίθςθ του Άρκρου 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α' 
153),προβλζπεται ότι:«1.Επιτρζπεται ο φορζασ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα με απόφαςθ 
τθσ διοίκθςισ του, που εγκρίνεται, μετά από ςφμφωνθ γνϊμθ του Γ.Ε.Ν. και του Τπουργείου 
Εμπορικισ Ναυτιλίασ, από τον Γενικό Γραμματζα Περιφζρειασ, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και 
για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, τθ χριςθ χϊρων που βρίςκονται μζςα ςτθ Ηϊνθ λιμζνα. Όταν 
πρόκειται για παραχωριςεισ ςε ηϊνεσ λιμζνων των οποίων οι μελζτεσ επιβλζπονται από το 
Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων (εκνικισ ι μείηονοσ ςθμαςίασ κ.λπ.) 
και ςυνοδεφονται από ζργα, απαιτείται και ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, 
Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων. Για παραχϊρθςθ χϊρων τθσ ηϊνθσ λιμζνα ςε βιομθχανικζσ 
μονάδεσ, εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν, μεταλλευτικζσ, λατομικζσ επιχειριςεισ και επιχειριςεισ 
βιομθχανικϊν ορυκτϊν απαιτείται και ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Ανάπτυξθσ. τθν 
απόφαςθ παραχϊρθςθσ κακορίηεται το αντάλλαγμα για τθ χριςθ των ανωτζρω χϊρων, κακϊσ 
και οι λοιποί όροι τθσ παραχϊρθςθσ.2. Για παραχωριςεισ απλισ χριςθσ των χϊρων τθσ χερςαίασ 
ηϊνθσ λιμζνα χρονικισ διάρκειασ μικρότερθσ των τριϊν ετϊν, που δεν ςυνοδεφονται από 
οποιοδιποτε ζργο μόνιμθσ ι προςωρινισ φφςθσ, δεν απαιτοφνται οι γνϊμεσ του Τπουργείου 
Εμπορικισ Ναυτιλίασ και του Γ.Ε.Ν., αλλά μόνο απόφαςθ του αρμόδιου φορζα διοίκθςθσ και 
εκμετάλλευςθσ λιμζνα, θ οποία εγκρίνεται από το Γενικό Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ. Οι 
παραχωριςεισ απλισ χριςθσ των χϊρων, ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ των Οργανιςμϊν Λιμζνων 
Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιό τουσ. Για παραχωριςεισ που ςυνοδεφονται από 
οποιοδιποτε ζργο μόνιμθσ φφςθσ και εγκρίνονται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο, πριν τθν 
υλοποίθςθ τθσ παραχϊρθςθσ απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Τπουργείου Εμπορικισ 
Ναυτιλίασ.".». 

ΙΙΙ. Άρκρα 1, 2, 3 και 14 τθσ από 19.11.2002 Π μεταξφ του ΕΔ και τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

φμφωνα με το Άρκρο 1«ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΘ ΤΜΒΑΘ – ΝΟΜΙΚΘ ΒΑΘ» τθσ από 19.11.2002 Π 
μεταξφ του ΕΔ και τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. προβλζπεται ότι:«1.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ αποτελεί θ εκ 
μζρουσ του Δθμοςίου παραχϊρθςθ προσ τθν 0.Λ.Β του αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ χριςθσ κι 
εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του 
Λιμζνα Βόλου, όπωσ ορίηονται ςτο Άρκρο 2 τθσ παροφςασ, κακϊσ και ο προςδιοριςμόσ των 
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ειδικότερων όρων τθσ παραχϊρθςθσ αυτισ και των αντίςτοιχων υποχρεϊςεων των μερϊν.1.2 *…+, 
1.3 *…+». 

φμφωνα με τοΆρκρο2«ΠΑΡΑΧΩΡΘΘ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΘ ΠΑΡΑΧΩΡΟΤΜΕΝΟΤ» τθσ ιδίασ υμβάςεωσ 
προβλζπεται ότι:«2.1 Με τθν παροφςα το Δθμόςιο παραχωρεί προσ τθν 0.Λ.Β. και θ Ο.Λ.Β. 
αποδζχεται τθν παραχϊρθςθ του αποκλειςτικοφ δικαιϊματοσ χριςθσ κι εκμετάλλευςθσ των 
γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του Λιμζνα Βόλου, για τθ 
ςυμβατικι διάρκεια και υπό τουσ ειδικότερουσ όρουσ που προβλζπονται ςτθν παροφςα.2.2Για 
τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ, το παραχωροφμενο δικαίωμα χριςθσ κι εκμετάλλευςθσ, 
όπωσ προςδιορίηεται ςτο επόμενο Άρκρο 3 (εφεξισ το ‘’Δικαίωμα’’) κα εκτείνεται, με τθν 
επιφφλαξθ του Άρκρου 2 4, ςτα ακόλουκα παραχωροφμενα:(i) ςτα καλυμμζνα ι ακάλυπτα 
τμιματα ξθράσ (γιπεδα) τθσ χερςαίασ λιμενικισ ηϊνθσ του Λιμζνα Βόλου, όπωσ ζχουν 
χωροκετθκεί ςιμερα, με τθν αρ 3413 55/02/19-10-2001 Απόφαςθ ΤΕΝ, θ οποία προςαρτάται 
ςτθν παροφςα ωσ Παράρτθμα Α' και αποτελεί ουςιϊδεσ και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ,(ii) ςτα 
υφιςτάμενα κατά το χρόνο υπογραφισ τθσ παροφςασ κτίρια, τεχνικά ζργα, λιμενικά ζργα, 
προςχϊςεισ, βελτιϊςεισ, εςωτερικζσ οδοφσ και οδικζσ προςβάςεισ, το εςωτερικό ςιδθροδρομικό 
δίκτυο, τα υπόγεια ι υπζργεια τμιματα δικτφων παροχϊν, τα ςυςτατικά και τα εν γζνει 
παρακολουκιματα τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα, τα οποία νοοφνται ωσ υπερκείμενα ι υποκείμενα 
τθσ κατακόρυφθσ προβολισ τθσ Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα, όπωσ αυτά καταγράφονται και 
απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Β' τθσ παροφςασ, το οποίο υπογράφεται από τα μζρθ, 
προςαρτάται ςτθν παροφςα και αποτελεί ουςιϊδεσ και αναπόςπαςτο τμιμα τθσ (εφεξισ τα 
‘’Κτίρια και Εγκαταςτάςεισ’’)παροφςασ(iii) ςτισ επεκτάςεισ, χϊρων και ζργων όπωσ κακορίηονται 
από το Άρκρο 2.6 τθσ παροφςασ(iv) ςτθ  καλάςςια ηϊνθ του Λιμζνα όπωσ αυτι προςδιορίηεται 
από τον Ν.2971/2001 και κατά τουσ ειδικότερουσ όρουσ του.2.3 *…].2.4Σο παραχωροφμενο, με 
τθν παροφςα φμβαςθ, Δικαίωμα κατ' εξαίρεςθ δεν κα καλφπτει τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: (i) 
τα κτίρια και τισ εγκαταςτάςεισ που εξυπθρετοφν ανάγκεσ δθμοςίων υπθρεςιϊν, επιχειριςεων κι 
οργανιςμϊν, όπωσ ρθτά προβλζπονται εκάςτοτε βάςει των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ 
και ιδίωσ του Άρκρου 24 του Ν. 2971/2001, όπωσ ιςχφει. ε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ, θ 
ςυνδρομι ανάγκθσ του Δθμοςίου και οι ειδικότεροι όροι άςκθςθσ του ςχετικοφ δικαιϊματοσ κα 
προςδιορίηονται από τα μζρθ κατ' εφλογθ κρίςθ, με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία, το παρόν Άρκρο 
και το Άρκρο 3.3 τθσ παροφςασ. (ii) τα τμιματα του χερςαίου και καλάςςιου χϊρου του λιμζνα 
που απαιτοφνται από καιροφ εισ καιρόν για λόγουσ προφανοφσ ανάγκθσ τθσ εκνικισ αςφάλειασ 
και τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ τθσ χϊρασ, για τθ ςτζγαςθ ι παραμονι τμθμάτων των 
ελλθνικϊν Ενόπλων Δυνάμεων, τθν προςόρμιςθ και παραβολι πλοίων του Λιμενικοφ ϊματοσ και 
του Πολεμικοφ Ναυτικοφ μετά από ενθμζρωςθ και τθσ 0.Λ.Β. ΑΕ., θ οποία κα δφναται να εκφράηει 
τθ γνϊμθ τθσ ωσ προσ τον προςδιοριςμό τθσ καταλλθλότερθσ και αςφαλζςτερθσ κζςθσ 
παραβολισ. (iii) Περιοχζσ, εγκαταςτάςεισ και ζργα, επί των οποίων υφίςτανται δικαιϊματα 
αποκλειςτικισ χριςθσ τουσ, τα οποία ζχουν χορθγθκεί ςε βιομθχανικζσ επιχειριςεισ με βάςθ 
διατάξεισ αναπτυξιακϊν νόμων. Θ εξαίρεςθ ιςχφει μζχρι να παφςει οριςτικά θ λειτουργία των 
επιχειριςεων, τισ οποίεσ εξυπθρετοφν οι προαναφερόμενεσ περιοχζσ, εγκαταςτάςεισ και ζργα. 
2.5 Θ παροφςα παραχϊρθςθκαι το παρεχόμενο Δικαίωμα κα επεκτείνεται αυτοδίκαια και 
αποκλειςτικά κατά τουσ όρουσ του Άρκρου 3. 2.5.1 *…+. 2.5.2 *…+. 2.6 *…+.». 

φμφωνα με το Άρκρο 3«ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΘΘ ΚΙ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΘ» τθσ ιδίασ υμβάςεωσ 
προβλζπεται ότι:«3.1Σο μνθμονευόμενο ςτο Άρκρο 2.1 τθσ παροφςασ δικαίωμα χριςθσ κι 
εκμετάλλευςθσ των παραχωροφμενων (το ‘’Δικαίωμα’’), ςυνίςταται ςτθ δυνατότθτα τθσ Ο.Λ.Β. 
κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ να κατζχει, χρθςιμοποιεί και εκμεταλλεφεται τθ Χερςαία Ηϊνθ 
Λιμζνα, τα Κτίρια και τισ Εγκαταςτάςεισ και τισ κατ' Άρκρο 2.5.1 επεκτάςεισ για το ςκοπό που 
προςδιορίηεται ςτθν παράγραφο 3.3, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και περιοριςμοφσ τθσ παροφςασ, 
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με το ακόλουκο ειδικότερο περιεχόμενο.(i) Θ ζννοια τθσ χριςθσ περιλαμβάνει τθ φυςικι κατοχι 
και εξουςίαςθ των παραχωροφμενων και τον αποκλειςμό άλλων από τθ χριςθ αυτι, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ υποχρζωςθσ εξαςφάλιςθσ πρόςβαςθσ προσ τουσ χριςτεσ και τα μζςα 
ναυςιπλοΐασ, κακϊσ και των δικαιωμάτων πρόςβαςθσ του Δθμοςίου, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία, με τρόπο που να μθν παρακωλφονται οι λιμενικζσ λειτουργίεσ και θ εν γζνει επίτευξθ 
των καταςτατικϊν ςκοπϊν τθσ Ο.Λ.Β.. (ii) Θ ζννοια τθσ χριςθσ περιλαμβάνει επίςθσ τθ 
δυνατότθτα αξιοποίθςθσ των παραχωροφμενων για τθ ςτζγαςθ, εγκατάςταςθ και εξυπθρζτθςθ 
των επιχειρθματικϊν και λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ο.Λ.Β., ςτα πλαίςια του ςκοποφ τθσ και τθσ 
κείμενθσ νομοκεςίασ,(iii) Θ ζννοια τθσ εκμετάλλευςθσ περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα αξιοποίθςθσ 
των παραχωροφμενων για τθν παροχι με αντάλλαγμα λιμενικϊν υπθρεςιϊν και εξυπθρετιςεων 
ςε χριςτεσ του λιμζνα, τθν προςωρινι παραχϊρθςθ επ' ανταλλάγματι τθσ χριςθσ χϊρων και τθν 
πραγματοποίθςθ επενδφςεων κεφαλαίου, τθσ 0.Λ.Β θ τρίτων, ςε κτίρια και εγκαταςτάςεισ πάςθσ 
φφςεωσ με ςκοπό τθν υποςτιριξθ νζων δραςτθριοτιτων ι τθν επζκταςθ υφιςταμζνων, με τθν 
επιφφλαξθ του Άρκρου 3.2 και τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ.3.2Σο Δικαίωμα παρζχεται καταρχιν και 
κατά κφριο λόγο για τθν εκπλιρωςθ του προοριςμοφ του Λιμζνα Βόλου και θ Ο.Λ.Β αναλαμβάνει 
να το αςκεί ςε άμεςθ ςυνάφεια προσ τθ λιμενικι δράςθ, για τθν υποςτιριξθ δραςτθριοτιτων και 
επιχειρθματικϊν πρωτοβουλιϊν που εξυπθρετοφν άμεςα τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 
εξυπθρετιςεων. Θ άςκθςθ του Δικαιϊματοσ κα είναι δυνατι μόνο μετά από ειδικι προσ τοφτο 
ςυμφωνία τθσ 0.Λ.Β. και του Δθμοςίου και μετά από αναπροςαρμογι του ανταλλάγματοσ 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 5 τθσ παροφςασ, εφόςον τα αντίςτοιχα κτίρια και 
εγκαταςτάςεισ, υφιςτάμενεσ ι νζεσ, προορίηονται ι χρθςιμοποιοφνται πράγματι και κατa κφριο 
λόγο για ςκοποφσ που δεν ςχετίηονται άμεςα με τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 
εξυπθρετιςεων, όπωσ ιδίωσ για ςκοποφσ βιομθχανικισ, πολιτιςτικισ, τουριςτικισ και εμπορικισ 
μετάλλευςθσ (εφεξισ, οι «Λοιποί κοποί»). 3.3 Κατά τθν εκ μζρουσ τθσ Ο.Λ.Βάςκθςθ του 
Δικαιϊματοσ χριςθσ κι εκμετάλλευςθσ των παραχωροφμενων κα λαμβάνονται υπ' όψιν τα 
ακόλουκα κριτιρια, με ςειρά προτεραιότθτασ:(i) θ προςταςία τθσ εκνικισ αςφάλειασ, κακϊσ και 
τθσ δθμόςιασ τάξθσ και αςφάλειασ, μετά από πλιρθ αιτιολογία,(ii) θ Εκνικι Λιμενικι Πολιτικι, 
όπωσ αυτι κακορίηεται εκάςτοτε από τον αρμόδιο Δθμόςιο φορζα και ιδθ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 2932/2001,(iii) θ προςταςία τθσ αςφάλειασ τθσ ναυςιπλοΐασ, των χρθςτϊν του 
λιμζνα και τθσ υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων τθσ Ο.Λ.Β.,(iv) θ προςταςία του 
περιβάλλοντοσ,(v) θ εξαςφάλιςθ παροχισ εντόσ τθσ Ηϊνθσ Λιμζνα του ςυνόλου των λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν και εξυπθρετιςεων, με τθ ρθτι ςυμφωνία ότι κατάργθςθ ςιμερα παρεχομζνων 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν και εξυπθρετιςεων κα χωρεί κατόπιν ρθτισ εγκρίςεωσ του Δθμοςίου,(vi) θ 
ενίςχυςθ τθσ εκνικισ και τοπικισ οικονομίασ και θ εξυπθρζτθςθ του τοπικοφ και διεκνοφσ 
εμπορίου, και (vii) θ εξαςφάλιςθ οικονομικισ βιωςιμότθτασ και κερδοφόρασ λειτουργίασ τθσ 
0.Λ.Β.3.4 *…+. 3.5 *…+. 3.6 *…+. 3.7Θ κατ' αποκλειςτικότθτα παροχι του Δικαιϊματοσ δεν 
παραγνωρίηει τθν προοπτικι ενδεχόμενθσ μελλοντικισ απελευκζρωςθσ τθσ παροχισ λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν . Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνοφν και δεςμεφονται για τθν περίπτωςθ αυτι ότι θ 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. υποχρεοφται, ςτο μζτρο που προβλζπεται εκάςτοτε από τθν κείμενθ νομοκεςία, να 
προβαίνει ςε περαιτζρω παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ κι εκμετάλλευςθσ γθπζδων, κτιρίων και 
εγκαταςτάςεων προσ επιχειριςεισ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, εφόςον και ςτο μζτρο κατά το 
οποίο οι τελευταίεσ ζχουν λάβει τισ απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ. Θ Ο.Λ.Β Α.Ε. υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται με τισ νομοκετικζσ και κανονιςτικζσ διατάξεισ που κα αφοροφν τθν υλοποίθςθ 
περιβάλλοντοσ απελευκερωμζνθσ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν. Ωςτόςο, ςτθν ζκταςθ κατά τθν 
οποία κάτι τζτοιο δεν κα αντίκειται ςε ρθτζσ διατάξεισ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοτικοφ Δικαίου, το 
Δθμόςιο δεςμεφεται ςτθν περίπτωςθ αυτι να εξαςφαλίςει ότι θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. κα αποτελεί τον 
φορζα παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ κι εκμετάλλευςθσ των αναγκαίων γθπζδων, κτιρίων και 
εγκαταςτάςεων προσ επιχειριςεισ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν οι οποίεσ κα ζχουν λάβει τισ 
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απαιτοφμενεσ εγκρίςεισ και κα ορίηει και κα ειςπράττει το ςχετικό αντάλλαγμα παραχϊρθςθσ, 
ςτο πλαίςιο τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ νομοκεςίασ.». 

φμφωνα με το Άρκρο 14«ΑΝΕΚΧΩΡΘΣΟ» τθσ ιδίασ υμβάςεωσ προβλζπεται ότι: «Σο Δικαίωμα 
και κάκε δικαίωμα που παραχωρείται με τθν παροφςα προσ τθν Ο.Λ.Β. ςυμφωνοφνται 
αμεταβίβαςτα, ολικά ι μερικά. Σο γεγονόσ ότι το Δικαίωμα ορίηεται ωσ αμεταβίβαςτο δεν 
περιορίηει τθν δυνατότθτα περαιτζρω παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ των παραχωρουμζνων κατ' 
εφαρμογι του Άρκρου 3.1 (iii), τθν εφαρμογι του Άρκρου 3.7. και τθν πραγματοποίθςθ 
επενδφςεων από τρίτουσ, υπό τουσ όρουσ τθσ παροφςασ.». 

ΙV. Άρκρα 1 και 2 του Ν.4597/2019 και Αιτιολογικι Ζκκεςθ ςθμεία 1. Γενικά επί τθσ αρχισ, 1.1 
Ειδικότερα επί των Άρκρων καιΆρκρα 1 και 2. 

φμφωνα με το Άρκρο 1 «Κφρωςθ υμβάςεων Παραχϊρθςθσ» του Ν.4597/2019 προβλζπεται ότι: 
«Κυρϊνονται και αποκτοφν ιςχφ τυπικοφ νόμου, από κοινοφ με τα προςαρτιματα αυτϊν, οι 
ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των κατωτζρω 
αναφερόμενων Οργανιςμϊν Λιμζνων Α.Ε.:Α.*…+ Β. Θ από 19.11.2002 φμβαςθ Παραχϊρθςθσ 
μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Βόλου Ανϊνυμθ Εταιρεία, το 
περιεχόμενο τθσ οποίασ ζχει κατά λζξθ ωσ εξισ:(Ακολουκεί το πλιρεσ κείμενο τθσ φμβαςθσ και 
τα ςυναπτόμενα Παραρτιματα)Γ.*…+ Δ. *…+ Ε. *…+ ΣΤ. *…+ Ζ. *…+ Η. *…+ Θ. *…+ Ι. *…+.». 

φμφωνα με το Άρκρο 2 του ιδίου Νόμου προβλζπεται ότι: «1. Σο αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ 
και εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ Χερςαίασ Λιμενικισ Ηϊνθσ που 
παραχωρικθκε από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ Α.Ε., βάςει των υμβάςεων 
Κφριασ Παραχϊρθςθσ που κυρϊνονται με το άρκρο 1 του παρόντοσ, περιλαμβάνει τθ χριςθ και 
εκμετάλλευςθ για ςκοποφσ που ςχετίηονται με τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 
εξυπθρετιςεων, κακϊσ και τθν υποπαραχϊρθςθ του ίδιου δικαιϊματοσ ι μζρουσ αυτοφ προσ 
τρίτουσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2. 2. Μεταβιβάηεται και περιζρχεται, χωρίσ 
αντάλλαγμα, ςτθν Ανϊνυμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία ‘’Σαμείο Αξιοποίθςθσ Ιδιωτικισ Περιουςίασ 
του Δθμοςίου Α.Ε.’’ (Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) το δικαίωμα υποπαραχϊρθςθσ ςε τρίτουσ, μζςω ςυμβάςεων 
υπό-παραχϊρθςθσ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και λιμενικϊν λειτουργιϊν και 
υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων, όπωσ αυτζσ προςδιορίηονται, με απόφαςθ 
του διοικθτικοφ ςυμβουλίου του Σαμείου, με βάςθ τισ διαδικαςίεσ του και ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 3 του άρκρου 4, ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. 
Αλεξανδροφπολθσ, Βόλου, Ελευςίνασ, Θγουμενίτςασ, Θρακλείου, Καβάλασ, Κζρκυρασ, Λαυρίου, 
Πάτρασ και Ραφινασ. 3. Μζχρι τθ ςφναψθ των ςυμβάςεων υποπαραχϊρθςθσ τθσ παραγράφου 2, 
τα δικαιϊματα χριςθσ, διοίκθςθσ, ςυνικουσ διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ των ανωτζρω 
λιμζνων ςυνεχίηουν να αςκοφνται από τουσ οικείουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ Α.Ε. που τα αςκοφν, με 
εξαίρεςθ το δικαίωμα υποπαραχϊρθςισ τουσ ςε τρίτουσ, που περιζρχεται ςτο Σαμείο. 4. Μετά 
τθν κφρωςθ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 3, των ςυμβάςεων υπο-παραχϊρθςθσ 
που ςυνάπτει το Σαμείο, τα δικαιϊματα χριςθσ, διοίκθςθσ, ςυνικουσ διαχείριςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των λοιπϊν επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και λιμενικϊν λειτουργιϊν και 
υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων που δεν ζχουν υπο-παραχωρθκεί, 
αςκοφνται από τουσ οικείουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ Α.Ε., ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του 
παρόντοσ άρκρου. 5. Θ υπο-παραχϊρθςθ προσ τρίτουσ υπόκειται ςτον περιοριςμό τθσ χρονικισ 
διάρκειασ τθσ Κφριασ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ. 6. τισ ςυμβάςεισ υπο-παραχϊρθςθσ τθσ 
παραγράφου 2 περιλαμβάνεται όροσ για τισ αρμοδιότθτεσ του οικείου Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Α.Ε. 
αναφορικά με τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφρυκμθσ λειτουργίασ του λιμζνα.». 
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φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν.4597/2019 ςθμείο 1. Γενικά επί τθσ αρχισ 
προβλζπεται ότι: «Θ πλζον επωφελισ για το δθμόςιο ςυμφζρον και τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και 
τοπικισ οικονομίασ μζκοδοσ αξιοποίθςθσ των περιφερειακϊν λιμζνων που ανικουν ςτθν 
αρμοδιότθτα των δζκα (1Ο) Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. είναι θ ςφναψθ ςυμβάςεων υπό-
παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ςυγκεκριμζνων ι/ και ςυνδυαςμζνων (ςτθν ίδια 
υπο-παραχϊρθςθ) επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και λιμενικϊν λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν των 
λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων διαφόρων λιμζνων (εφεξισ «υνδυαςμζνεσ 
Δραςτθριότθτεσ»). Με τθν αξιοποίθςθ μζςω υπο-παραχωριςεων ςυγκεκριμζνων ι και 
υνδυαςμζνων Δραςτθριοτιτων, επιτυγχάνεται θ προςζλκυςθ επενδυτικοφ ενδιαφζροντοσ με 
εξειδικευμζνθ εμπειρία που επιτρζπει τθ ςτοχευμζνθ ανάπτυξθ των υπο-παραχωροφμενων 
λιμενικϊν δραςτθριοτιτων/ επιχειρθςιακϊν μονάδων των περιφερειακϊν λιμζνων. Θ επιλογι 
αξιοποίθςθσ των δζκα (10) περιφερειακϊν λιμζνων, αποκλειςτικά μζςω υπο-παραχωριςεων 
ςυγκεκριμζνων ι και υνδυαςμζνων Λιμενικϊν Δραςτθριοτιτων, γίνεται με γνϊμονα τθ 
δυνατότθτα αξιοποίθςισ τουσ προσ όφελοσ του Δθμοςίου, και ςυνιςτά πολιτικι επιλογι που 
ςυνειδθτά εναρμονίηεται με τθν μακροχρόνια ευρωπαϊκι πρακτικι και εμπειρία ςτθ λιμενικι 
βιομθχανία, θ οποία δίνει τθ δυνατότθτα επιλογισ εξειδικευμζνων επενδυτϊν, προσ όφελοσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ.». 

φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ιδίου Νόμου ςθμείο 1.1 Ειδικότερα επί των Άρκρων 
του ιδίου Νόμου προβλζπεται ότι: «Σο Μζροσ Α' (Κφρωςθ υμβάςεων Παραχϊρθςθσ) αναφζρεται 
ςτθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ των δζκα (1Ο) Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. και ςτθ 
ςφναψθ ςυμβάςεων υπο-παραχϊρθςθσ του δικαιϊματοσ εκμετάλλευςθσ ςυγκεκριμζνων ι 
ςυνδυαςμζνων επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και λιμενικϊν λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν των 
λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων διαφόρων λιμζνων.». 

φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Άρκρου 1 «Κφρωςθ υμβάςεων Παραχϊρθςθσ» του 
Ν.4597/2019 προβλζπεται ότι: «Σο Ελλθνικό Δθμόςιο ζχει ςυνάψει υμβάςεισ Κφριασ 
Παραχϊρθςθσ με τουσ δζκα (10) Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ Α.Ε., με τισ οποίεσ παραχϊρθςε ςτουσ 
Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ Α.Ε. το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, 
κτιρίων και υποδομϊν των λιμζνων δικαιοδοςίασ τουσ, αναγνωρίηοντάσ τουσ το δικαίωμα να 
λειτουργοφν κατά τθν άςκθςθ των δραςτθριοτιτων τουσ ωσ εμπορικζσ κερδοςκοπικζσ εταιρείεσ. 
Σο δικαίωμα που τουσ παραχωρικθκε περιλαμβάνει τθ λιψθ αποφάςεων και τθν ολοκλιρωςθ 
των διαδικαςιϊν αξιοποίθςθσ των λιμζνων. Σο δικαίωμα, όμωσ, που παραχωρικθκε με τισ 
ανωτζρω υμβάςεισ δεν περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα τθσ μεταβίβαςθσ εκ μζρουσ των 
Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. αυτοφ του δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ, αποκλειόμενθσ τθσ δυνατότθτασ να 
υπάρξει άλλοσ υπο-παραχωρθςιοφχοσ ςτο χϊρο αρμοδιότθτασ του κάκε Οργανιςμοφ Λιμζνοσ. Για 
το λόγο αυτό, απαιτείται νομοκετικι ρφκμιςθ, προκειμζνου να παρζχεται αυτι θ δυνατότθτα.». 

φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Άρκρου 2 του ιδίου Νόμου προβλζπεται ότι: 
«Περαιτζρω, θ προκρινόμενθ μζκοδοσ αξιοποίθςθσ των δζκα (1Ο) Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε., 
μζςω ςφναψθσ ςφμβαςθσ υπο-παραχϊρθςθσ ςυγκεκριμζνων λειτουργιϊν ι αυτόνομων 
επιχειρθςιακϊν μονάδων τουσ ι/ και υνδυαςμζνων Δραςτθριοτιτων, κακιςτά αναγκαία τθ 
κζςπιςθ νομοκετικισ διάταξθσ, ςφμφωνα με τθν οποία:(α) περιζρχεται ςτο Σαμείο Αξιοποίθςθσ 
Ιδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου (Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) το δικαίωμα υπό-παραχϊρθςθσ ςε τρίτουσ, 
μζςω ςυμβάςεων υπό-παραχϊρθςθσ ςυγκεκριμζνων ι/ και υνδυαςμζνων Δραςτθριοτιτων 
(επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και λιμενικϊν λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων 
εγκαταςτάςεων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε), κακϊσ το Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., 
με βάςθ τον ιδρυτικό του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπωσ ιςχφει, διεξάγει διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, 
αποκλειςτικά για τθν αξιοποίθςθ περιουςιακϊν ςτοιχείων και περιουςιακισ φφςθσ δικαιωμάτων 
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που ζχουν περιζλκει ςτθν περιουςία του, το ςυνολικό οικονομικό αντάλλαγμα των οποίων 
διατίκεται αποκλειςτικά για τθν αποπλθρωμι του δθμοςίου χρζουσ. Με τθν προτεινόμενθ 
νομοκετικι διάταξθ, το δικαίωμα διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ των λιμενικϊν δραςτθριοτιτων 
δεν περιζρχεται ςτο Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., αλλά παραμζνει ςτον οικείο Οργανιςμό Λιμζνοσ Α.Ε., μζχρι τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ υπο-παραχϊρθςθσ, με τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία που διεξάγει το 
Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και με τον επενδυτι που αναδεικνφεται ωσ ανάδοχοσ και υποδεικνφεται ωσ υπο-
παραχωρθςιοφχοσ από το Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Διευκρινίηεται ότι ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. διατθρεί το 
δικαίωμα υποπαραχωριςεων, αλλά το δικαίωμα και θ εξουςία διάκεςθσ δικαιϊματοσ υπο-
παραχωριςεων περιζρχεται ςτο Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. και αςκείται αποκλειςτικά από το Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Σο 
Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., μετά από πρόταςθ των υμβοφλων, αξιολογεί τον επωφελζςτερο τρόπο αξιοποίθςθσ, 
προκειμζνου να κακοριςτεί ποιεσ ςυγκεκριμζνεσ ι/ και υνδυαςμζνεσ Δραςτθριότθτεσ πρόκειται 
να υπο-παραχωροφνται ςε κάκε λιμζνα ι ςε περιςςότερουσ λιμζνεσ, κατά περίπτωςθ.Μετά τθν 
κφρωςθ των ςυμβάςεων υπο-παραχϊρθςθσ που ςυνάπτει το Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., το δικαίωμα 
διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ των υπολοίπων λιμενικϊν δραςτθριοτιτων, 
ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ υποπαραχϊρθςισ τουσ, αςκείται από τον οικείο 
Οργανιςμό Λιμζνοσ. Επιςθμαίνεται ότι μόνθ θ ιδιότθτα του Σ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ωσ μοναδικοφ μετόχου 
των δζκα (10) Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε., δεν παρζχει τθ δυνατότθτα να διεξάγει διαγωνιςτικζσ 
διαδικαςίεσ αξιοποίθςθσ, μζςω υπο-παραχωριςεων, αλλά μόνο μζςω πϊλθςθσ των μετοχϊν που 
ζχει ςτθν κυριότθτά του.(β)*…+.(γ)*…+.(δ)*…+. Διαγωνιςτικι Διαδικαςία: *…+.». 

V. Άρκρο38 του Ν.4607/2019 και Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Άρκρου 38. 

φμφωνα με το Άρκρο 38 «Σροποποίθςθ του άρκρου 24 του ν. 2971/2001» του Ν.4607/2019 
προβλζπεται ότι: «το άρκρο 24 του ν. 2971/2001, όπωσ ιςχφει, επζρχονται οι εξισ 
τροποποιιςεισ:1. Θ παράγραφοσ 1 αντικακίςταται ωσ εξισ: ‘’1. Επιτρζπεται ο φορζασ διοίκθςθσ 
και εκμετάλλευςθσ λιμζνα, με απόφαςθ τθσ διοίκθςισ του, που εγκρίνεται, φςτερα από ςφμφωνθ 
γνϊμθ του Γ.Ε.Ν., από τον Γενικό Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ και από το Τπουργείο Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, τθ 
χριςθ χϊρων που βρίςκονται μζςα ςτθ Χερςαία Ηϊνθ Λιμζνα. Εφόςον θ παραχϊρθςθ αφορά 
ζργο ι δραςτθριότθτα που απαιτεί ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων, ακολουκείται υποχρεωτικά θ 
διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ. Για παραχϊρθςθ χϊρων τθσ ηϊνθσ λιμζνα ςε 
βιομθχανικζσ μονάδεσ, απαιτείται και ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ, ςε εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν, μεταλλευτικζσ, λατομικζσ επιχειριςεισ και 
επιχειριςεισ βιομθχανικϊν ορυκτϊν απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ενϊ για αλιευτικζσ και υδατοκαλλιεργθτικζσ επιχειριςεισ 
απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. Οι γνϊμεσ 
του προθγουμζνου εδαφίου πρζπει να διατυπωκοφν εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ δφο (2) 
μθνϊν, αλλιϊσ θ διαδικαςία ςυνεχίηεται χωρίσ αυτζσ. τθν απόφαςθ παραχϊρθςθσ κακορίηεται 
το αντάλλαγμα για τθ χριςθ των ανωτζρω χϊρων, κακϊσ και οι λοιποί όροι τθσ παραχϊρθςθσ. Θ 
παροφςα διάταξθ δεν εφαρμόηεται για τουσ τουριςτικοφσ λιμζνεσ του άρκρου 29 του ν. 
2160/1993.’’ 2. H παράγραφοσ 2 αντικακίςταται ωσ εξισ: ‘’2. Με απόφαςθ του αρμόδιου φορζα 
διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα, χωρίσ να απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Γ.Ε.Ν. και του 
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, εγκρίνονται οι παραχωριςεισ απλισ χριςθσ των 
χϊρων τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα χρονικισ διάρκειασ μικρότερθσ των τριϊν (3) ετϊν, που δεν 
ςυνοδεφονται από οποιοδιποτε ζργο μόνιμθσ ι προςωρινισ φφςθσ. Οι παραχωριςεισ απλισ 
χριςθσ των χϊρων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ των Οργανιςμϊν Λιμζνων Α.Ε., εγκρίνονται από το 
Διοικθτικό τουσ υμβοφλιο. Οι παραχωριςεισ απλισ χριςθσ τελοφν πάντα υπό τουσ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του παρόντοσ νόμου και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν πράξεων ι 
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των υπουργικϊν αποφάςεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι του ι του νομοκετικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία του αιγιαλοφ. Για παραχωριςεισ που ςυνοδεφονται 
από οποιοδιποτε ζργο μόνιμθσ ι προςωρινισ φφςθσ και εγκρίνονται από το Διοικθτικό 
υμβοφλιο των Οργανιςμϊν Λιμζνων Α.Ε., πριν από τθν υλοποίθςθ τθσ παραχϊρθςθσ απαιτείται 
θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Θ παροφςα διάταξθ 
δεν εφαρμόηεται για τουσ τουριςτικοφσ λιμζνεσ του άρκρου 29 του ν. 2160/1993.’’». 

φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Άρκρου 38 «Σροποποίθςθ του άρκρου 24 του ν. 
2971/2001» του Ν.4597/2019 προβλζπεται ότι: «Με το προτεινόμενο άρκρο 38 τροποποιείται το 
άρκρο 24 του ν. 2971/2011. υγκεκριμζνα, αντικακίςτανται οι παρ. 1 και 2 του άρκρου 24 του ν. 
2971/2001, που αφοροφν το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και τθ δυνατότθτα 
παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ χϊρων των ΧΗΛ από το φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ του 
Λιμζνα. Ειδικότερα: Με τθν παρ. 1 ορίηεται ότι επιτρζπεται ο φορζασ διοίκθςθσ και 
εκμετάλλευςθσ λιμζνα, με απόφαςθ τθσ διοίκθςισ του, που εγκρίνεται, φςτερα από ςφμφωνθ 
γνϊμθ του Γ.Ε.Ν., από το Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, να παραχωρεί, με 
αντάλλαγμα και για οριςμζνο χρονικό διάςτθμα, τθ χριςθ χϊρων που βρίςκονται μζςα ςτθ 
Χερςαία Ηϊνθ Λιμζνα. Εφόςον θ παραχϊρθςθ αφορά είτε ζργο είτε δραςτθριότθτα που απαιτεί 
ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων, ακολουκείται υποχρεωτικά θ διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ. Για παραχϊρθςθ χϊρων τθσ ηϊνθσ 
λιμζνα ςε βιομθχανικζσ μονάδεσ, απαιτείται και ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ, ςε εγκαταςτάςεισ πετρελαιοειδϊν, μεταλλευτικζσ, λατομικζσ επιχειριςεισ και 
επιχειριςεισ βιομθχανικϊν ορυκτϊν απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, ενϊ για αλιευτικζσ και υδατοκαλλιεργθτικζσ επιχειριςεισ 
απαιτείται και θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και Σροφίμων. τθν 
απόφαςθ παραχϊρθςθσ κακορίηεται το αντάλλαγμα για τθ χριςθ των ανωτζρω χϊρων, κακϊσ 
και οι λοιποί όροι τθσ παραχϊρθςθσ. Θ παροφςα διάταξθ δεν εφαρμόηεται για τουσ τουριςτικοφσ 
λιμζνεσ του άρκρου 29 του ν. 2160/1993. Με τθν παρ. 2 αντικακίςταται θ παρ. 2 του άρκρου 24 
και ορίηεται ότι με απόφαςθ του αρμόδιου φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα και χωρίσ 
να απαιτείται θ ςφμφωνθ γνϊμθ του Γ.Ε.Ν. και του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, εγκρίνονται οι παραχωριςεισ απλισ χριςθσ των χϊρων τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνα 
χρονικισ διάρκειασ μικρότερθσ των τριϊν ετϊν, που δεν ςυνοδεφονται από οποιοδιποτε ζργο 
μόνιμθσ ι προςωρινισ φφςθσ. Οι παραχωριςεισ απλισ χριςθσ των χϊρων ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτασ των Οργανιςμϊν Λιμζνων Α. Ε., εγκρίνονται από το Διοικθτικό τουσ υμβοφλιο. Οι 
παραχωριςεισ απλισ χριςθσ τελοφν πάντα υπό τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του ν. 
2971/2001 και των κατ' εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδοκζντων ι εκδοκθςομζνων υπουργικϊν 
αποφάςεων ι του εκάςτοτε ιςχφοντοσ νομοκετικοφ και κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία 
του αιγιαλοφ. Για παραχωριςεισ που ςυνοδεφονται από οποιοδιποτε ζργο μόνιμθσ φφςθσ και 
εγκρίνονται από το Διοικθτικό υμβοφλιο των Οργανιςμϊν Λιμζνων ΑΕ, πριν τθν υλοποίθςθ τθσ 
παραχϊρθςθσ απαιτείται θ προθγοφμενθ ζγκριςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ. Θ παροφςα διάταξθ δεν εφαρμόηεται για τουσ τουριςτικοφσ λιμζνεσ του άρκρου 29 του 
ν. 2160/1993. 3. Μετά τθν παράγραφο 9 προςτίκεται νζα παράγραφοσ 10 ωσ εξισ, με τθν οποία 
ορίηεται ότι, με κοινι απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ κακορίηονται οι προχποκζςεισ, τα τεχνικά κζματα, οι όροι και όλεσ οι αναγκαίεσ 
λεπτομζρειεσ για τθν παραχϊρθςθ ζναντι ανταλλάγματοσ τθσ απλισ χριςθσ χϊρων εντόσ 
χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνων για τθν άςκθςθ δραςτθριοτιτων που εξυπθρετοφν τουσ λουόμενουσ ι 
τθν αναψυχι του κοινοφ, ιδίωσ για τθν ανάπτυξθ τραπεηοκακιςμάτων, ομπρελϊν - ξαπλωςτρϊν 
και λειτουργία τροχιλατου αναψυκτιριου.». 
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Γ. Πραγματικά Περιςτατικά 

Σο Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (εφεξισ: ΝΠΔΔ) με τθν επωνυμία «Λιμενικό Σαμείο 
Βόλου» – που προιλκε από διάςπαςθ του Λιμενικοφ Σαμείου Νομοφ Μαγνθςίασ ςε Λιμενικό 
Σαμείο Βόλου και κοπζλου, δυνάμει τθσ παρ. 1 του Άρκρου εικοςτοφ πρϊτου του Ν.2932/2001 
(ΦΕΚ Α' 145), το δε Λιμενικό Σαμείο Νομοφ Μαγνθςίασ ςυςτάκθκε με τισ διατάξεισ του 
Π.Δ.390/1993 «Περί ςυγχωνεφςεωσ Λιμενικϊν Σαμείων ςε επίπεδο Νομοφ» (ΦΕΚ Α' 165), ωσ 
αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ των Λιμενικϊν Σαμείων Βόλου και κοπζλου – δυνάμει τθσ παρ. 3 
του Άρκρου εικοςτοφ πρϊτου του Μζροσ Σρίτο του Ν.2932/2001 μετετράπθ ςε ανϊνυμθ εταιρεία 
κοινισ ωφζλειασ με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου Ανϊνυμθ Εταιρεία», «*…+με 
κοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, τελεί υπό τθν εποπτεία του Τπουργοφ 
Εμπορικισ Ναυτιλίασ και διζπεται ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του κ.ν.2190/1920 (ΦΕΚ 
144 Α), τισ διατάξεισ του β.δ.14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α) και του α.ν.2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α), όπωσ 
κάκε φορά ιςχφουν.». φμφωνα με τισ εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ που περιζχονται ςτο Άρκρο 
εικοςτό τζταρτο του Ν.2932/2001, το Ε.Δ. και θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. ςυνιψαν ςτισ 19 Νοεμβρίου 2002 
ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ (φμβαςθ του 2002). Με τθ ςφμβαςθ του 2002, το Ε.Δ. παραχϊρθςε ςτθν 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. το αποκλειςτικό δικαίωμα χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, των κτιρίων και 
υποδομϊν του λιμζνα Βόλου, για χρονικι διάρκεια ςαράντα (40) ετϊν, υπό τουσ εκεί ειδικότερα 
διαλαμβανόμενουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ. Εν ςυνεχεία, θ φμβαςθ του 2002 κυρϊκθκε δυνάμει 
του Άρκρου 1 του Ν.4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35). 

Περαιτζρω, θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «Χαλυβουργία Ελλάδοσ Ανϊνυμθ Εταιρεία» 
λειτουργεί ςυγκεκριμζνεσ βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ ςτθ ευρφτερθ περιοχι του Βόλου (βλ. το 
από 24θσ Απριλίου 2018 αίτθμα τθσ εταιρείασ). Σο αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ ςχετίηεται με τθν επεξεργαςία ωσ πρϊτθσ φλθσ χφδθν παλαιοςιδιρου (scrap). 
Προσ το ςκοπό τοφτο θ εταιρεία (Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε.) διακινεί τθν πρϊτθ φλθ μζςω των 
κρθπιδωμάτων του προβλιτα αϋ του εμπορικοφ λιμζνα του Βόλου. φμφωνα με διλωςι τθσ(ςτο 
υπ’ αρικ. πρωτ. 25/01.07.2019 ζγγραφό τθσ προσ τθ Ρ.Α.Λ.), θ εταιρεία κάνει τθ ςυγκεκριμζνθ 
χριςθ των υπθρεςιϊν του λιμζνα του Βόλου από τα μζςα τθσ δεκαετίασ του 1970. Όπωσ 
αναφζρει θ Ο.Λ.Β. Α.Ε.(ςτο υπ’ αρικ. πρωτ. 2194/13.05.2019 ζγγραφό τθσ προσ τθ Ρ.Α.Λ.), 
διαχειριςτισ ςιμερα του λιμζνα του Βόλου, θ εταιρεία είναι ο αποκλειςτικόσ διακινθτισ χφδθν 
παλαιοςιδιρου από το λιμζνα Βόλου, τουλάχιςτον τα τελευταία δεκαπζντε ζτθ. 

Ιδθ από το ζτοσ 2011 με τθν ζκδοςθ τθσ α.π. 199737/31.05.2011 Κ.Τ.Α.– Ζγκριςθσ 
Περιβαλλοντικϊν Όρων (εφεξισ: ΑΕΠΟ) για τθ λειτουργία λιμζνα Βόλου Μαγνθςίασ – τζκθκε 
κζμα μεταφοράσ των δραςτθριοτιτων του προβλιτα α’ ςτον προβλιτα γϋ του εν λόγω λιμζνα, ο 
οποίοσ προβλιτασ γ’, ζναντι του α’ ομοίου του, κείται ςε πιο απομακρυςμζνο ςθμείο από τθν 
κατοικθμζνθ περιοχι τθσ πόλεωσ του Βόλου. 

Ακολοφκωσ, ςτισ 15.06.2012,με τθν ζκδοςθ τθσ Α.Π. οικ.199467 (με ΑΔΑ: Β4Λ50-ΩΦΦ) Απόφαςθσ 
του κ. Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ Ενζργειασ & Κλιματικισ Αλλαγισ (εφεξισ: ΤΠΕΚΑ) 
τροποποιικθκε θ παρ. δ) τθσ προαναφερκείςασ ΑΕΠΟ και ειδικότερα αντικαταςτάκθκαν οι όροι 
29 και 38 ωσ εξισ:«29. Σο ςφςτθμα διαβροχισ του scrap και το ςφςτθμα ςυλλογισ και 
επεξεργαςίασ των απόνερων τθσ διαβροχισ του, να υλοποιθκεί το αργότερο εντόσ 3 ετϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ παροφςασ, ςτον προβλιτα 3 που προβλζπεται να μεταφερκεί θ δραςτθριότθτα 
φορτοεκφόρτωςθσ του scrap όταν ολοκλθρωκοφν οι εργαςίεσ καταςκευισ του. 38. Σα 
προαναφερόμενα να υλοποιθκοφν το αργότερο εντόσ 2 ετϊν από τθν ζκδοςθ τθσ παροφςασ. το 
μεςοδιάςτθμα προτείνεται θ διακοπι εργαςιϊν φόρτωςθσ δθμθτριακϊν όταν φυςοφν ιςχυροί 
άνεμοι(>4 Beaufort).». 
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τισ 04.06.2013 με τθν ζκδοςθ τθσ Α.Π. οικ. 167734 (με ΑΔΑ: ΒEZK0-B1Y) Απόφαςθσ του Γενικοφ 
Διευκυντι Περιβάλλοντοσ ΤΠΕΚΑ τροποποιικθκε θ παρ. δ) τθσ εν λόγω ΑΕΠΟ και ειδικότερα, ωσ 
προσ τουσ προαναφερκζντεσ 29 και 38 όρουσ, επιμθκφνκθκαν οι προκεςμίεσ υλοποίθςθσ των 
εκεί περιγραφομζνων ςυςτθμάτων από τρία ςε πζντε ζτθ και από δφο ςε ζξθ ζτθ αντίςτοιχα. 

τισ 26.11.2013 με τθν υπ’ αρικ. 8216/224/13 Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγίου (ΦΕΚ 
Α.Α.Π. 419), εγκρίκθκε το Γενικό Προγραμματικό χζδιο (εφεξισ: MasterPlan) λιμζνα Βόλου 
ςφμφωνα με τθ «Μελζτθ Προγραμματικοφ χεδιαςμοφ & Ανάπτυξθσ Λιμενικϊν Ζργων» με θμ. 
επτζμβριοσ 2012. 

τισ 26.10.2017 θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. πρωτ. 4417/26.10.2017 ζγγραφό τθσ, απζςτειλε 
προσ τθν εταιρεία (Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε.) ςτοιχεία τεχνικοφ περιεχομζνου του προβλιτα α’ 
και γ’ και εηιτθςε γνωςτοποίθςθ των πρόκεςθ τθσ εταιρείασ, αναφορικά με τθν παραχϊρθςθ 
δικαιϊματοσ χριςθσ λιμενικοφ χϊρου ςτον προβλιτα γ’, δια τθσ υποβολισ ςχετικοφ αιτιματοσ 
προσ τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

τισ 09.11.2017 θ εταιρεία, με το υπ’ αρικ. πρωτ. 36/09.11.2017 ζγγραφό τθσ και ςε απάντθςθ 
του προαναφερκζντοσ εγγράφου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., υπζβαλλε τθν ακόλουκθ πρόταςθ: «Να 
παραχωρθκεί από τον Ο.Λ.Β προσ τθν εταιρεία μασ θ αποκλειςτικι χριςθ του τρίτου, υπό 
καταςκευι προβλιτα του λιμζνα Βόλου με ςκοπό τθν φορτοεκφόρτωςθ προϊόντων που διακινεί θ 
εταιρεία μασ.», αναμζνοντασ τθν κετικι ανταπόκριςθ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

τισ 10.11.2017 θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. πρωτ. 4633/10.11.2017 ζγγραφό τθσ και ςε 
απάντθςθ του προαναφερκζντοσ εγγράφου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., διλωςε ότι: «(i) θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. δφναται 
νομικά και είναι κατ’ αρχιν κετικι ςτο ενδεχόμενο τθσ παραχϊρθςθσ, *…+, ιδιαίτερου 
δικαιϊματοσ χριςθσ χερςαίου λιμενικοφ χϊρου ςτον 3ο προβλιτα του εμπορικοφ λιμζνα, ζναντι 
τθσ εταιρίασ ςασ, με αποκλειςτικό ςκοπό τθν εκτζλεςθ των προβλεπόμενων, ςτθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ 
λιμζνοσ Βόλου, ζργων εγκατάςταςθσ (με ίδιεσ δαπάνεσ) ςυςτθμάτων διαβροχισ scrap και 
ςυλλογισ απόνερων αυτισ και λειτουργίασ τουσ *…+ ωσ του μόνου αποδεκτοφ τρόπου διακίνθςθσ 
χφδθν παλαιοςιδιρου (scrap) από το λιμζνα Βόλου, (ii) θ εν λόγω παραχϊρθςθ δφναται να 
εκτείνεται ζωσ και 18/11/2042 *…+ και (iii) θ παραχϊρθςθ, *…+, κα υλοποιθκεί ζπειτα από 
υποβολι τυπικοφ αιτιματοσ αρμοδίου οργάνου τθσ εταιρίασ ςασ *…+, το οποίο κα ςυνοδεφεται 
από τεχνικό φάκελο μελζτθσ του ζργου *…+ προκειμζνου να διαβιβαςτεί και ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του ΤΝΑΝΠ.». 

Εν ςυνεχεία ςτισ 25.04.2018 θ εταιρεία υπζβαλε αίτθμα προσ τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. με κζμα 
«Παραχϊρθςθ ιδιαίτερου δικαιϊματοσ χριςθσ», αναφορικά με χερςαίο λιμενικό χϊρο μζρουσ 
του προβλιτα 3 του λιμζνα Βόλου, «*…+ με ςκοπό τθ διακίνθςθ (φορτοεκφόρτωςθ από/ςε πλοία) 
πρϊτων υλϊν και τελικϊν προϊόντων βιομθχανικϊν μασ εγκαταςτάςεων που λειτουργοφν ςτθν 
ευρφτερθ περιοχι του Βόλου.*…+», ςθμειϊνοντασ εντόσ τθσ αιτιςεϊσ τθσ ότι «*…+ για τθν 
εξυπθρζτθςθ του πρωτεφοντοσ αυτοφ ςκοποφ είναι αναγκαία θ εκτζλεςθ κατάλλθλου τεχνικοφ 
ζργου μόνιμθσ φφςθσ επί του χϊρου τον οποίο αιτοφμαςτε να μασ παραχωρθκεί κατά χριςθ, 
προκειμζνου να καλυφκοφν οι απαιτιςεισ περιβαλλοντικισ προςταςίασ ςε ςχζςθ με τθ 
λειτουργία του πιο πάνω προβλιτα 3 που περιζχονται ςτθν ιςχφουςα ΑΕΠΟ του Οργανιςμοφ ςασ. 
*…+».Εν ςυνεχεία του αιτιματόσ τθσ, θ εταιρεία αναφζρει ότι «Για τθ διαςφάλιςθ τθσ απόςβεςθσ 
και τθσ βιωςιμότθτασ τθσ επζνδυςθσ που κα υλοποιιςουμε ςτον παραχωρθκθςόμενο χϊρο *…+ 
παρακαλοφμε *…+ όπωσ ορίςεται το χρονικό διάςτθμα ιςχφοσ τθσ εν λόγω παραχϊρθςθσ ςτθν 
εικοςαετία από τον χρόνο που θ εν λόγω εγκατάςταςθ που κα δθμιουργθκεί καταςτεί 
λειτουργικι.». Κλείνοντασ το αίτθμά τθσ, θ εταιρεία επιςθμαίνει ότι θ εν λόγω παραχϊρθςθ «*…+ 
δεν ενζχει όρουσ αποκλειςτικότθτασ, αναφορικά με τθ δραςτθριότθτα διακίνθςθσ χφδθν 
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παλαιοςιδιρου από τον λιμζνα Βόλου, δεδομζνου ότι θ τελευταία κα αφορά μόνο ςτισ ανάγκεσ 
λειτουργίασ των βιομθχανικϊν εγκαταςτάςεων τθσ εταιρίασ *…+». 

τισ 30.04.2018 θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. πρωτ. 2017/30.04.2018 ζγγραφό τθσ 
καιπροκειμζνου να εξετάςει το προαναφερκζν αίτθμα, εηιτθςε από τθν εταιρεία τθν 
προςκόμιςθ: (α) τοπογραφικοφ διαγράμματοσ του λιμενικοφ χϊρου του οποίου αιτείται τθν 
παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ και (β) πλιρθ τεχνικό φάκελο του ζργου που αναφζρεται ςτο 
εν λόγω αίτθμα. 

τισ 09.05.2018 θ εταιρεία, με το υπ’ αρικ. πρωτ. 18/09.05.2018 ζγγραφό τθσ και ςε ςυνζχεια του 
προαναφερκζντοσ εγγράφου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., υπζβαλε τοπογραφικό διάγραμμα ςτο οποίο 
αποτυπϊνεται ο προτεινόμενοσ προσ παραχϊρθςθ χϊροσ επί του προβλιτα 3, με τθν 
επιςιμανςθ ότι «*…+ κα οριςτικοποιθκεί κατά τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν μελετϊν». Αναφορικά με 
τον ηθτοφμενο από τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. τεχνικό φάκελο, θ εταιρεία αναφζρει ςτο ζγγραφό τθσ ότι, θ 
ςφνταξι του ανατζκθκε ςε εταιρεία μελετϊν και κα υποβλθκεί ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. μζχρι τθν 15θ 
Αυγοφςτου 2018. 

τισ 24.05.2018 θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. Πρωτ. 2426/24.05.2018 ζγγραφο τθσ, ενθμζρωςε 
τον κ. Γενικό Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ & Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (εφεξισ: 
ΓΓΛΛΠΝΕ) για τθν υποβολι του εν λόγω αιτιματοσ τθσ εταιρείασ. 

τισ 26.07.2018 ο κ. ΓΓΛΛΠΝΕ, με τθν υπ’ αρικ. 3113.10-2/56733/18/26.07.2018 επιςτολι του και 
ςε απάντθςθ του προαναφερκζντοσ εγγράφου τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., ενθμζρωςε τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. για τθν 
ακολουκθτζα διαδικαςία, τθν οποία υπζδειξε αρμόδια Τπθρεςιακι μονάδα (Δ.Λ.Π.). 

τισ 06.08.2018 με τθν ζκδοςθ τθσ Α.Π. οικ. 11069 (με ΑΔΑ: 7ΨΧΡ4653Π8-Ν5Κ) Απόφαςθ του 
Γενικοφ Διευκυντι Περιβαλλοντικισ Πολιτικισ του ΤΠΕΚΑ ανανεϊκθκαν οι περιβαλλοντικοί όροι 
τθσ ιςχφουςασ ΑΕΠΟ (υπ’ αρ. 199737/31.5.2001) για δζκα ζτθ (ιτοι ζωσ 31.5. 2021) και 
ειδικότερα, ωσ προσ τον όρο 29, επιμθκφνκθκε θ προκεςμία υλοποίθςθσ του εκεί 
περιγραφόμενου ςυςτιματοσ από πζντε ςε δζκα ζτθ. 

τισ 09.08.2018 θ εταιρεία, με το υπ’ αρικ. πρωτ. 36/09.08.2018 ζγγραφό τθσ και ςε ςυνζχεια του 
υπ’ αρικ. πρωτ. 18/09.05.2018 εγγράφου τθσ, υπζβαλε ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. (α) ακριβζσ τοπογραφικό 
διάγραμμα ςτο οποίο αποτυπϊνεται ο προτεινόμενοσ χϊροσ επί του προβλιτα 3 και (β) πλιρθ 
Σεχνικό Φάκελο (Μελζτθ) των ζργων που πρζπει να υλοποιθκοφν ςτον χϊρο, προσ κάλυψθ των 
απαιτιςεων τθσ ιςχφουςασ ΑΕΠΟ αλλά και προσ ικανοποίθςθ των λειτουργικϊν αναγκϊν 
φορτοεκφόρτωςθσ. 

τισ 20.08.2018 θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., με το υπ’ αρικ. 3890/20.08.2018 ζγγραφό τθσ, εηιτθςε τθ 
γνωμοδότθςθ του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ (εφεξισ: ΤΠΟΛΚ), κατ’ εφαρμογι τθσ 
παρ. 1 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001, αναφορικά με το εν λόγω αίτθμα τθσ εταιρείασ, 
επιςθμαίνοντασ ότι «*…+ το αίτθμα ςυνάδει με τα οριηόμενα ςτο *…+ MasterPlan *…+ και τθν 
ιςχφουςα ΑΕΠΟ του λιμζνα Βόλου *…+.». 

τισ 12.09.2018 το ΤΠΟΛΚ, με το υπ’ αρικ. πρωτ. 91700/1215/12.09.2018 ζγγραφό του, διαβίβαςε 
προσ τθ Διεφκυνςθ Ανάπτυξθσ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Μαγνθςίασ &ποράδων τθσ 
Περιφζρειασ Κεςςαλίασ (εφεξισ: Περιφζρεια), με κοινοποίθςθ ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε., το 
προαναφερκζν περί γνωμοδότθςθσ αίτθμα τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
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τισ 23.01.2019 θ Περιφζρεια, με το υπ’ αρικ. Πρωτ. 5038 π.ε./23.01.2019 ζγγραφό τθσ και ςε 
απάντθςθ του προαναφερκζντοσ περί γνωμοδοτιςεωσ αιτιματοσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., ενθμζρωςε το 
ΤΠΟΛΚ και τθν Ο.Λ.Β. Α.Ε για τθν υπό όρουσ κετικι γνωμοδότθςι τθσ. 

Εν ςυνεχεία και ςφμφωνα με διλωςι τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (ςτο υπ’ αρικ. 2194/13.05.2019 ζγγραφό τθσ 
προσ τθ Ρ.Α.Λ.), θ αρμόδια Τπθρεςιακι μονάδα τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. ςυνζταξε ςχζδιο κετικισ 
ειςιγθςθσ προσ το αρμόδιο Δ.. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε., δεδομζνου ότι θ αιτθκείςα παραχϊρθςθ: (i) είναι 
ςφμφωνθ με τισ προβλεπόμενεσ εκ του εγκεκριμζνου MasterPlan χριςεισ λιμενικϊν χϊρων του 
προβλιτα γϋ του εμπορικοφ λιμζνα (O.T. 13), (ii) θ μεταφορά τθσ διακίνθςθσ του scrap ςτον 
προβλιτα γ’ αποτελεί υποχρζωςθ που απορρζει από τον 29ο όρο τθσ ιςχφουςασ ΑΕΠΟ 
λειτουργίασ του λιμζνα Βόλου, με κακοριςμζνθ μάλιςτα προκεςμία μεταφοράσ θ οποία λιγει τθν 
31.05.2021, (iii) «είναι επωφελισ για τον Οργανιςμό, κακϊσ επιδρά ευεργετικά ςτα οικονομικά 
του μεγζκθ, αφοφ αφενόσ δεν επωμίηεται το κόςτοσ καταςκευισ, ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ 
ενόσ ζργου που κοςτολογείται ςε περίπου 3.500.000€ (με τιμολόγια δθμοςίων ζργων), αφετζρου 
δεν κα απωλζςει ζςοδα, κακϊσ κα ειςπράττει το αντάλλαγμα χριςθσ του κατά χριςθ 
παραχωρθκζντοσ χϊρου, ςε αντιςτάκμιςμα τθσ απϊλειασ εςόδων από τθν παφςθ παροχισ 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν εκφόρτωςισ του, ενϊ ταυτόχρονα κα απαλλαγεί τθσ ανάλθψθσ του 
επιχειρθματικοφ κινδφνου από τθν υλοποίθςθ ενόσ ζργου με ςθμαντικό προχπολογιςμό, που 
αφορά μόνον ζνα χριςτθ/πελάτθ του λιμζνα και ωσ εκ τοφτου δυνθτικά μπορεί να παραμείνει 
αναπόςβεςτο. Επιςθμαίνεται πωσ δεδομζνθσ τθσ ςπουδαιότθτασ του ηθτιματοσ ενθμερϊκθκε ο 
μοναδικόσ Μζτοχοσ τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. (Σ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ςχετικά, ενϊ ςυγκλικθκε και ςφςκεψθ, ςτα 
γραφεία του τελευταίου, προκειμζνου να υπάρξει ευχερζςτερθ ενθμζρωςι τθσ Διοίκθςισ του, επί 
του κζματοσ.». 

τισ 28.02.2019 ψθφίςτθκε ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ που 
ζχουν ςυναφκεί μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για 
τθ λειτουργία του ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 35 Αϋ). 

τισ 07.03.2019 θ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε., με το υπ’ αρικ. πρωτ. 39446/07.03.2019 ζγγραφό τθσ προσ τθν 
Ο.Λ.Β. Α.Ε., εξζφραςε τθν άποψθ ότι «*…+ μετά τθ κζςθ ςε ιςχφ του προςφάτου Ν.4597/2019 
(ΦΕΚ Α’ 35/28.02.2019) το ΣΑΙΠΕΔ είναι αποκλειςτικόσ φορζασ του δικαιϊματοσ υπό-
παραχϊρθςθσ λιμενικϊν δραςτθριοτιτων των λιμζνων που διαχειρίηονται Οργανιςμοί Λιμζνοσ 
Α.Ε. το μετοχικό κεφάλαιο των οποίων ζχει μεταβιβαςτεί κατά κυριότθτα ςτο ΣΑΙΠΕΔ.» και ζκεςε 
υπ’ όψιν τθσ Ο.Λ.Β. .Α.Ε τθν ακόλουκθ πρόταςθ: «1. Θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., μετά από προθγοφμενθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, να ανακζςει άμεςα τθν εκπόνθςθ 
μελζτθσ για τον προςδιοριςμό του κόςτουσ εκτζλεςθσ του κατάλλθλου τεχνικοφ ζργου και τθσ 
διαμόρφωςθσ του αναγκαίου υπαίκριου λιμενικοφ χϊρου ςτον γ' (3°) προβλιτα του εμπορικοφ 
λιμζνα Βόλου για τθ διακίνθςθ υλικοφ χφδθν παλαιοςιδιρου (scraρ). 2. Θ Ο.Λ.Β. Α.Ε., μετά από 
προθγοφμενθ διαγωνιςτικι διαδικαςία ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, ανακζτει τθν 
εκτζλεςθ του κατάλλθλου τεχνικοφ ζργου, ςε ςυμμόρφωςθ με τισ προβλζψεισ του Γενικοφ 
Προγραμματικοφ χεδίου (MasterPlan), όπωσ ιςχφει, και τισ απαιτιςεισ τθσ Α.Ε.Π.Ο. του λιμζνα 
Βόλου. 3. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταςκευισ του ζργου, θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. κα είναι ςε κζςθ να 
παρζχει θ ίδια επί ίςοισ όροισ και προσ όλουσ, λιμενικζσ υπθρεςίεσ διακίνθςθσ και επεξεργαςίασ 
υλικοφ scraρ τισ οποίεσ κα χρεϊνει ςτουσ χριςτεσ των εν λόγω λιμενικϊν υπθρεςιϊν βάςει 
ςυγκεκριμζνου κοινοφ τιμολογίου. 4. Μετά τθν εκτζλεςθ και λειτουργία του ζργου, θ 
Χαλυβουργία Ελλάδοσ κα απομακρφνει άμεςα τθ δραςτθριότθτά τθσ από τθ ςθμερινι κζςθ τθσ 
ςτον προβλιτα α' (1°) του λιμζνα Βόλου. 5. Μετά τθν απομάκρυνςθ τθσ ωσ άνω δραςτθριότθτασ, 
κα γίνει αυτοψία του χϊρου του προβλιτα α' (1ου) του λιμζνα Βόλου προκειμζνου να 
καταγραφοφν οι ηθμίεσ που ζχουν προζλκει από τθ δραςτθριότθτά τθσ Χαλυβουργίασ Ελλάδοσ και 
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να προςδιοριςκοφν οι απαιτοφμενεσ τεχνικζσ επεμβάςεισ για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν και 
το κόςτοσ εκτζλεςισ τουσ. Θ 0.Λ.Β. Α.Ε. ακολοφκωσ κα κινιςει τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ για τθ 
χρζωςθ του κόςτουσ αποκατάςταςθσ του προβλιτα α' (1°) ςτθν Χαλυβουργία Ελλάδοσ, όπωσ αυτό 
κα προςδιοριςτεί μετά τθ διενζργεια αυτοψίασ, και για τθν εμπρόκεςμθ πλθρωμι του από τθν ωσ 
άνω επιχείρθςθ.» 

τισ 24.04.2019 ψθφίςτθκε ο Ν.4607/2019 «*…+ ΙV. Σροποποίθςθ του ν. 2971/2001 και άλλεσ 
διατάξεισ.» (ΦΕΚ 65 Αϋ). Με τισ διατάξεισ του Άρκρου 38 του ιδίου Νόμου, επιλκαν 
τροποποιιςεισ των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001. 

τισ 06.05.2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 455/06.05.19) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ υπϋ αρικμ. πρωτ. 
5522/06.05.2019 επιςθμειωματικι εντολι του ΤΝΑΝΠ, με τθν οποία κοινοποιικθκε ςτθν Αρχι θ, 
απευκυνόμενθ προσ τουσ κ.κ. ΤΝΑΝΠ και ΓΓΛΛΠΝΕ και κοινοποιοφμενθ προσ τον Πρόεδρο τθσ 
ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε., υπ’ αρικ. πρωτ. 2078/03.05.2019 επιςτολι του Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Β. 
Α.Ε., με κζμα «Παραχϊρθςθ δικαιϊματοσ χριςθσ λιμενικοφ χϊρου ζναντι τθσ βιομθχανικισ 
εταιρίασ ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟ Α.Ε.». Με τα εντόσ τθσ προαναφερκείςασ επιςτολισ τεκζντα, θ 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. α) προζβθ ςτθ κεϊρθςθ ότι με τθ διάταξθ του Άρκρου 38 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α' 
65), το οποίο τροποποίθςε το Άρκρο 24 του Ν.2971/2001, διατθρείται, ζπειτα και από τθ 
δθμοςίευςθ του Ν.4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35), θ εκ μζρουσ Δ.. των Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. 
δυνατότθτα ζγκριςθσ των παραχωριςεων λιμενικϊν χϊρων που περιλαμβάνουν και τθν εκτζλεςθ 
ζργων μόνιμθσ φφςεωσ, και β) αιτικθκε για τθ χοριγθςθ δεςμευτικισ ερμθνείασ αναφορικά με 
το εάν εξακολουκεί να ιςχφει το Άρκρο 24 του Ν.2971/2001, ζπειτα από τθ δθμοςίευςθ του 
Ν.4597/2019, προκειμζνου όπωσ προβεί δυνθτικϊσ ςτθν εξζταςθ του εν κζματι αιτιματοσ. 

Ενόψει των ανωτζρω, θ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. εξζφραςε τθν άποψθ, πωσ θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. δεν κατζχει πια 
αρμοδιότθτα για ςχετικι απόφαςθ υπο-παραχϊρθςθσ, αρμοδιότθτα που κατά τθν άποψθ του 
ιδίου νομικοφ προςϊπου μεταφζρκθκε ςε αυτό με τισ διατάξεισ του Ν.4597/2019. Αντίκετθ 
άποψθ διατθρεί θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. κακϊσ και θ παρεμβαίνουςα ςτθν διαδικαςία, κατόπιν πρόςκλθςθσ 
από τθν Αρχι, εταιρεία Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε. 
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Δ. Τπαγωγι – υμπεράςματα 

I. Διατάξεισ Νομικοφ πλαιςίου 

Άρκρο 24 παρ. 1 και 2 του Ν.2971/2001, ωσ ίςχυε με τθν τροποποίθςθ του Άρκρου 34 του 
Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153). 

Σθν αρμοδιότθτα τθσ παραχϊρθςθσ χριςθσ χϊρων που βρίςκονται εντόσ Ηϊνθσ Λιμζνα ρφκμιςε, 
καταρχάσ, θ διάταξθ παρ. 1 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001, δυνάμει τθσ οποίασ διατάξεωσ, θ εν 
λόγω αρμοδιότθτα παραχωρικθκε ςτον ζκαςτο φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα, εν 
προκειμζνω ςτθν Ο.Λ.Β. Α.Ε. «Επιτρζπεται ο φορζασ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα με 
απόφαςθ τθσ διοίκθςισ του, *…+, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για οριςμζνο χρονικό 
διάςτθμα, τθ χριςθ χϊρων που βρίςκονται μζςα ςτθ Ηϊνθ Λιμζνα. *…+.». 

Αντικείμενο των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001 αποτελεί: α) θ 
παραχϊρθςθ τθσ αρμοδιότθτασ και β) θ διαδικαςία, παραχϊρθςθσ (υπο-παραχϊρθςθσ) τθσ 
χριςθσ χϊρων εντόσ τθσ ηϊνθσ λιμζνα. Σοφτο προκφπτει, αφενόσ από τθν ζνταξθ των 
προαναφερκζντων διατάξεων ςτο ιδιαίτερο κανονιςτικό πλαίςιο του Ν.2971/2001, δθλαδι ςτθν 
οριοκζτθςθ και προςταςία του αιγιαλοφ κακϊσ και των χερςαίων και καλαςςίων ηωνϊν του 
λιμζνα ειδικότερα, αφετζρου από το γεγονόσ πωσ το μεγαλφτερο μζροσ των εν λόγω διατάξεων 
ορίηουν τθ διαδικαςία παραχϊρθςθσ βάςει ςυγκεκριμζνων κριτθρίων, δθλαδι περιοριςμοί ςτθν 
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Δ.. τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. υπζρ των Τπουργείων Ανάπτυξθσ, 
Περιβάλλοντοσ, Ναυτιλίασ και του Γ.Ε.Ν. 

Άρκρο 38 του Ν.4607/2019 

Οι προαναφερκζντεσ περιοριςμοί αποτελοφν, καταρχάσ, και αντικείμενο ρφκμιςθσ του Άρκρου 
38 του Ν.4607/2019, με το οποίο τροποποιοφνται οι προαναφερκείςεσ διατάξεισ των παρ. 1 και 2 
του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001. Ειδικότερα μεταβάλλονται οι ονομαςίεσ των υπουργείων, υπζρ 
των οποίων περιορίηεται θ αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του φορζα διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ 
του εκάςτοτε λιμζνα. 

Επιπροςκζτωσ, αντικείμενο και των δφο νομοκετθμάτων είναι θ ρφκμιςθ τθσ διαδικαςίασ, 
αφενόσ ωσ προσ αυτζσ τισ παραχωριςεισ που ςυνοδεφονται από τθν εκτζλεςθ ζργου (όπωσ 
δυνθτικά θ παροφςα), αφετζρου θ παραχϊρθςθ «απλισ χριςθσ», θ οποία ςφμφωνα με τθν παρ. 
2 του Άρκρου 38 του Ν.4607/2019 ζχει διάρκεια κάτω των τριϊν (3) ετϊν και δεν περιλαμβάνει 
μόνιμεσ επεμβάςεισ. 

υνολικά εν προκειμζνω, δεν μεταβάλλεται το ρυκμιςτικό αντικείμενο (παραχϊρθςθ με εκτζλεςθ 
ζργου – απλισ χριςθσ) ςε ςχζςθ με τθν τροποποιθκείςα διάταξθ. Αναφορικά με τθν 
παραχϊρθςθ απλισ χριςθσ προςτίκεται μία γενικι παραπομπι ςτουσ «*…+ όρουσ και τισ 
προχποκζςεισ του παρόντοσ νόμου και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ κανονιςτικϊν πράξεων ι 
των υπουργικϊν αποφάςεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογι του ι του νομοκετικοφ και 
κανονιςτικοφ πλαιςίου για τθν προςταςία του αιγιαλοφ.*…+» (βλ. παρ. 2 του Άρκρου 38 του 
Ν.4607/2019). Ενϊ αναφορικά με τθν παραχϊρθςθ με εκτζλεςθ ζργου, το οποίο απαιτεί τθν 
ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων, προβλζπεται ςτο Άρκρο 1 του Άρκρου 38 του Ν.4607/2019 πωσ 
«*…+ ακολουκείται υποχρεωτικά θ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ *…+». Εδϊ 

ΑΔΑ: Ψ24Κ46Μ445-Η9Η



21 
 

εντοπίηεται εξάλλου θ κφρια διαφορά και τροποποίθςθ του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001. Ο 
Ν.4607/2019 δεν φαίνεται ότι ειςάγει ειδικότερθ ρφκμιςθ επί κεμάτων αρμοδιοτιτων. 

Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Άρκρου 1 και Άρκρο 2 παρ. 1 και 2 του Ν.4597/2019 

Αντίκετα, ειδικά κζματα αρμοδιοτιτων ςχετικά με τθν παραχϊρθςθ τθσ χριςεωσ χϊρων τθσ 
Χερςαίασ Ηϊνθσ Λιμζνα ρυκμίηει ο Ν.4597/2019, ο οποίοσ προθγικθκε του Ν.4607/2019. 

φμφωνα με τθν παράγραφο 1 του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 «το αποκλειςτικό δικαίωμα 
χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, κτιρίων και εγκαταςτάςεων τθσ Χερςαίασ Λιμενικισ 
Ηϊνθσ που παραχωρικθκε από το Ελλθνικό Δθμόςιο ςτουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνοσ Α.Ε., βάςει των 
υμβάςεων Κφριασ Παραχϊρθςθσ που κυρϊνονται με το Άρκρο 1 του παρόντοσ, περιλαμβάνει τθ 
χριςθ και εκμετάλλευςθ για ςκοποφσ που ςχετίηονται με τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 
εξυπθρετιςεων, κακϊσ και τθν υπο-παραχϊρθςθ του ίδιου δικαιϊματοσ ι μζρουσ αυτοφ προσ 
τρίτουσ». Παρζχεται, με αυτό τον τρόπο, θ εξουςία (αρμοδιότθτα) τθσ υπο-παραχϊρθςθσ ςτουσ 
κφριουσ παραχωριςιοφχουσ κακϊσ – ςφμφωνα με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Άρκρου 1 του ιδίου 
Νόμου – το δικαίωμα που τουσ είχε παραχωρθκεί με τισ υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ «*…+ δεν 
περιλαμβάνει τθ δυνατότθτα τθσ μεταβίβαςθσ εκ μζρουσ των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. αυτοφ του 
δικαιϊματοσ ςε τρίτουσ, αποκλειόμενθσ τθσ δυνατότθτασ να υπάρξει άλλοσ υπο-
παραχωρθςιοφχοσ ςτον χϊρο αρμοδιότθτασ του κάκε Οργανιςμοφ Λιμζνοσ. Για τον λόγο αυτόν, 
απαιτείται νομοκετικι ρφκμιςθ, προκειμζνου να παρζχεται αυτι θ δυνατότθτα.». 

Κακίςταται λοιπόν ςαφζσ πωσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 2 του ιδίου Νόμου θ 
αρμοδιότθτα (το δικαίωμα) υπο-παραχϊρθςθσ τθσ χριςθσ και εκμετάλλευςθσ για ςκοποφσ που 
ςχετίηονται με τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και εξυπθρετιςεων παραχωρείται ςτθν Ο.Λ.Β. 
Α.Ε. Ωςτόςο, τοφτο τελεί ρθτά, ςφμφωνα με τθν προαναφερκείςα παράγραφο, υπό «*…+ τθν 
επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 2.». 

Θ παρ. 2 του ίδιου Άρκρου ρυκμίηει περαιτζρω το δικαίωμα υπο-παραχϊρθςθσ υπό τρεισ 
διακριτζσ διαςτάςεισ: α) ειδικά ωσ προσ τισ εκεί αναφερόμενεσ περιοχζσ αρμοδιότθτασ των 
Οργανιςμϊν λιμζνοσ Α.Ε., μεταξφ των οποίων και αυτι τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. β) ωσ προσ το αντικείμενο 
τθσ υπο-παραχϊρθςθσ, κακϊσ το εδϊ ρυκμιηόμενο δικαίωμα περιλαμβάνει τθν υπο-
παραχϊρθςθ «*…+ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και λιμενικϊν λειτουργιϊν και 
υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων, *…+» και γ) τθν υπο-παραχϊρθςθ 
αποκλειςτικά «*…+ μζςω ςυμβάςεων υπό-παραχϊρθςθσ *…+». 

II. χζςθ των ανωτζρω διατάξεων 

Θ τριπλι αυτι εξειδίκευςθ του παραχωρθκζντοσ δικαιϊματοσ ξεκακαρίηει και τθ ςχζςθ τθσ 
διάταξθσ τθσ παρ. 2 του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 με τθν διάταξθ τθσ παρ. 1 του Άρκρου 24 του 
Ν.2971/2001, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του Άρκρου 38 του Ν.4607/2019. Κατά πρϊτον, 
θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 είναι ςαφϊσ ειδικότερθ και ςυνεπϊσ 
υπερζχει τθσ γενικότερθσ διατάξεωσ τθσ παρ. 1 του Άρκρου 24 (lex specialis derogat legi generali), 
ωσ προσ το λιμζνα του Βόλου. Κατά δεφτερον, θ διάταξθ τθσ παρ. 2 του Άρκρου 2 Ν.4597/2019 
αφορά τθν παραχϊρθςθ αποκλειςτικά «*…+ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και 
λιμενικϊν λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων *…+». υνεπεία 
αυτοφ δεν μεταβιβάηονται ςτθν ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. άλλου είδουσ δικαιϊματα υπο-παραχϊρθςθσ, όπωσ 
θ παραχϊρθςθ χριςθσ χϊρων που δεν ςχετίηεται με τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν. Σρίτον, 
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μεταβιβάηεται το δικαίωμα ςτθν ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. να προχωριςει ςτθν εκάςτοτε υπο-παραχϊρθςθ 
αποκλειςτικά «*…+ μζςω ςυμβάςεων υπό-παραχϊρθςθσ *…+». υνεπϊσ, θ Ο.Λ.Β. Α.Ε. μπορεί να 
εξαςκεί το εναπομζνων δικαίωμά τθσ μζςω διοικθτικισ πράξθσ ςτο πλαίςιο εφαρμογισ του 
Άρκρου 970 ΑΚ (βλ. Γεωργιάδθσ, Εμπράγματο δίκαιο, §13, αρ. 27, όπου και παραδείγματα – 
Παππάσ εισ: Γεωργιάδθ/τακόπουλου ΑΚ, αρκρ. 970, αρ. 56). Ειδικά θ τελευταία όμωσ εξουςία 
δεν μπορεί να περιλαμβάνει τθν παραχϊρθςθ χριςθσ «*…+ επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και 
λιμενικϊν λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων *…+». Σοφτο είναι 
το αντικείμενο τθσ αποκλειςτικισ εξουςίασ διάκεςθσ τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. 

III. Παραχώρθςθ απλισ χριςθσ και παραχώρθςθ λιμενικών λειτουργιών 

υμπλθρωματικά ςτα ανωτζρω πρζπει να επιςθμανκεί πωσ, επ’ ουδενί θ εν λόγω ςκοποφμενθ 
παραχϊρθςθ, δθλαδι θ φορτοεκφόρτωςθ του παλαιοςιδιρου (scrap) και των χφδθν φορτίων 
ςτον προβλιτα γϋ, όπωσ αυτι προβλζπεται ςτο MasterPlan για το λιμζνα του Βόλου δεν μπορεί 
να κεωρθκεί απλι παραχϊρθςθ χριςθσ και να αντιδιαςταλεί ωσ τζτοια από τισ ειδικά 
ρυκμιηόμενεσ λιμενικζσ λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ, των οποίων τθν υπο-παραχϊρθςθ ζχει 
αναλάβει ςφμφωνα με τα ανωτζρω θ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. Σοφτο διότι πρζπει να γίνει δεκτό, πωσ θ 
προβλιτα ενόσ λιμζνα αποτελεί βαςικι υποδομι του και ωσ τζτοια υπόκειται – ο φορζασ 
διαχείριςισ τθσ – ςτθν υποχρζωςθ παροχισ πρόςβαςθσ επί ίςοισ όροισ ςε όλουσ τουσ 
ςυμμετζχοντεσ ςε μία αγορά. Αυτό ιςχφει ακόμθ και αν θ αγορά αποτελείται μόνο από μία 
επιχείρθςθ, όπωσ εν προκειμζνω, αφοφ υπό το πρίςμα τθσ ανωτζρω αρχισ δεν νοείται αυτι να 
αποκλείςει άλλουσ ενδιαφερόμενουσ από τθν πρόςβαςθ ςε αυτι. Θ ίδια αρχι βζβαια, όπωσ ζχει 
ιδθ αποφαςίςει θ Αρχι (Ρ.Α.Λ.) με τθν υπ’ αρικ. 62/2018 απόφαςισ τθσ, δρα και υπζρ τθσ 
εκάςτοτε ενδιαφερόμενθσ επιχείρθςθσ, κακότι δεν μπορεί και δεν επιτρζπεται να αποκλειςτεί θ 
ίδια από τθ χριςθ των λιμενικϊν υποδομϊν, από τθν οποία εξαρτάται θ λειτουργία τθσ 
(essentialfacilities). Σο δικαίωμα αυτό κεμελιϊνει ωσ γνωςτόν δικαίωμα πρόςβαςθσ και θ όποια 
προςβολι του μπορεί – εφόςον πλθροφνται οι λοιπζσ προχποκζςεισ του Νόμου – να 
κεμελιϊςουν δικαιϊματα αποηθμίωςθσ τθσ επιχείρθςθσ ζναντι των υπευκφνων. 

ε κάκε περίπτωςθ, αφοφ ο κεμελιϊδθσ χαρακτιρασ τθσ εν λόγω υποδομισ του λιμζνα για τθν 
παροχι ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν, όπωσ θ φορτοεκφόρτωςθ του παλαιοςιδιρου (scrap) και των 
χφδθν φορτίων προκφπτει από τισ υποβλθκείςεσ απόψεισ και τα ςχετικά ζγγραφα, είναι εκ των 
ανωτζρω ςαφζσ, πωσ πρόκειται για ςυγκεκριμζνεσ λιμενικζσ λειτουργίεσ και υπθρεςίεσ, όπωσ 
αυτζσ νοοφνται ςτθν παρ. 2 του Άρκρου του Ν.4597/2019. 

IV. Διάκριςθ δικαιώματοσ και εξουςίασ διάκεςθσ 

Σο ςυμπζραςμα περί ςχζςεωσ ειδικότθτασ ανάμεςα ςτισ δφο διατάξεισ (παρ. 2 του Άρκρου 2 του 
Ν.4597/2019 – παρ. 1 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001) επιρρωνφεται και από τθν Αιτιολογικι 
Ζκκεςθ του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 κεμελιϊνοντασ κατ’ ουςίαν μία τζταρτθ κατθγορία 
διάκριςθσ των δφο διατάξεων. φμφωνα με αυτιν, αναφζρεται ότι:«*…+ Με τθν προτεινόμενθ 
νομοκετικι διάταξθ, το δικαίωμα διαχείριςθσ και εκμετάλλευςθσ των λιμενικϊν δραςτθριοτιτων 
δεν περιζρχεται ςτο ΣΑΙΠΕΔ, αλλά παραμζνει ςτον οικείο Οργανιςμό Λιμζνοσ Α.Ε., μζχρι τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ υπο-παραχϊρθςθσ, με τθ διαγωνιςτικι διαδικαςία που διεξάγει το ΣΑΙΠΕΔ 
και με τον επενδυτι που αναδεικνφεται ωσ ανάδοχοσ και υποδεικνφεται ωσ υπο-
παραχωρθςιοφχοσ από το ΣΑΙΠΕΔ *…+. Διευκρινίηεται ότι ο Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. διατθρεί το 
δικαίωμα υπο-παραχωριςεων, αλλά το δικαίωμα και θ εξουςία διάκεςθσ δικαιϊματοσ υπο-
παραχωριςεων περιζρχεται ςτο ΣΑΙΠΕΔ και αςκείται αποκλειςτικά από το ΣΑΙΠΕΔ. *…+».Ο Νόμοσ 
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φαίνεται εκ πρϊτθσ όψεωσ να ρυκμίηει τθ (ςυνικθ) διάκριςθ ανάμεςα ςτο δικαίωμα και τθν 
εξουςία διάκεςθσ του δικαιϊματοσ υπο-παραχϊρθςθσ (Για τθ ςαφι διάκριςθ αυτϊν των δφο 
εννοιϊν βλ. Γεωργιάδθσ, Γενικζσ Αρχζσ Αςτικοφ Δικαίου, §29, αρ. 31επ.).Ιδθ με αυτι τθν 
ερμθνεία ςυνάγεται, πωσ θ εν λόγω διάταξθ ζχει ειδικότερο αντικείμενο εν ςχζςθ με τθν διάταξθ 
τθσ παρ. 1 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001, τθσ οποίασ θ μεταγενζςτερθ τροποποίθςθ (παρ. 1 
του Άρκρου 38 του Ν.4607/2019) δεν αγγίηει αυτι τθν πτυχι ρφκμιςθσ με κανζνα τρόπο. Αυτι θ 
ερμθνεία όμωσ δεν φαίνεται πλιρθσ. Κυρίωσ διότι ο Ν.4597/2019 κάνει λόγο για τθ μεταβίβαςθ 
ςτθν ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. του δικαιϊματοσ τθσ υπο-παραχϊρθςθσ και όχι μόνο τθσ εξουςίασ διάκεςθσ 
αυτοφ. υνεπϊσ πρζπει εννοιολογικά να γίνει διάκριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ από το δικαίωμα 
που αναμφίλεκτα παραμζνει ςτον Οργανιςμό Λιμζνοσ Βόλου. Σοφτθ θ διάκριςθ 
πραγματοποιείται με ςαφινεια ςτθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 «*…+ ο 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. διατθρεί το δικαίωμα υπο-παραχωριςεων, αλλά το δικαίωμα και θ 
εξουςία διάκεςθσ δικαιϊματοσ υπο-παραχωριςεων περιζρχεται ςτο ΣΑΙΠΕΔ *…+» Ωσ δικαίωμα 
ςτθν πρϊτθ περίπτωςθ νοείται το ευρφτερο δικαίωμα που παραχωρικθκε ςτον Οργανιςμό 
Λιμζνοσ με τθν φμβαςθ Παραχϊρθςθσ. Ενϊ ςτθν δεφτερθ περίπτωςθ ωσ δικαίωμα αναφζρεται 
το ειδικά με τισ παρ. 1 και 2 του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 ρυκμιηόμενο δικαίωμα υπο-
παραχϊρθςθσ (κα μποροφςε να παραλλθλιςτεί ο διαχωριςμόσ με το δικαίωμα κυριότθτασ και το 
δικαίωμα εκμίςκωςθσ, το οποίο δεν είκιςται, αλλά ςαφϊσ μπορεί να διαχωριςκεί από το 
πρϊτο.). Άλλο δθλαδι το ςυνολικό δικαίωμα του παραχωρθςιοφχου πάνω ςτο αντικείμενο τθσ 
παραχϊρθςθσ (δικαίωμα διαχείριςθσ, εκμετάλλευςθσ, χριςθσ κλπ.) και άλλο το δικαίωμα υπο-
παραχϊρθςθσ. Θ διάκριςθ του δικαιϊματοσ υπο-παραχϊρθςθσ από τα λοιπά δικαιϊματα του 
παραχωρθςιοφχου γίνεται τζλοσ ςαφισ από τθ διατφπωςθ τθσ παρ. 3 του προαναφερκζντοσ 
Άρκρου. υνάγεται επιπλζον, πωσ το δικαίωμα υπο-παραχϊρθςθσ δεν αποτελεί υποπερίπτωςθ 
του ςυνολικοφ δικαιϊματοσ του αρχικοφ παραχωρθςιοφχου, αφοφ αυτό μόνο του (δθλ. το 
δικαίωμα υπο-παραχϊρθςθσ) αποτελεί ειδικό ρυκμιςτικό πεδίο των παραγράφων 1 και 2 του 
Άρκρου 2 του Ν.4597/2019, δθλαδι δεν εμπεριζχεται ςτα δικαιϊματα που μεταβιβάηονται με 
τθν ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ. ε κάκε περίπτωςθ μόνο το δικαίωμα υπο-παραχϊρθςθσ 
μεταβιβάηεται ςτθν ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. μαηί με τθν εξουςία διάκεςθσ επ’ αυτοφ. 

υνεπϊσ θ παρ. 2 του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 δεν ρυκμίηει μόνο τον κφριο του δικαιϊματοσ, 
αλλά ρυκμίηει τθν διάκριςθ ανάμεςα ςε δφο είδθ δικαιωμάτων εκ των οποίων το ζνα 
μεταβιβάηεται (μαηί με τθν εξουςία διάκεςθσ αυτοφ) ςτθν ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. υνάγεται, πωσ υπ’ αυτι 
τθν τζταρτθ διάκριςθ το ρυκμιςτικό αντικείμενό τθσ παρ. 2 του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019 δεν 
ςυγκροφεται κακόλου με αυτό του Ν.4607/2019 και άρα δεν κίγεται από τον μεταγενζςτερο 
Νόμο. 

V. Διάκριςθ ανάλογα με τθν εκτζλεςθ ζργου 

Αντίκετα με τα ανωτζρω επιχειρθματολογεί θ Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε., ςφμφωνα με τθν οποία 
υφίςταται αρμοδιότθτα τθσ Ο.Λ.Β. Α.Ε. και μετά τθν ζκδοςθ του Ν.4597/2019, «*…+ εφόςον θ 
παραχϊρθςθ αφορά ζργο που απαιτεί περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ. *…+» (βλ. ςκζψθ 6 τθσ από 
6θσ Αυγοφςτου 2019 υπ’ αρικ. πρωτ 32 επιςτολισ τθσ εταιρείασ). Ωςτόςο, θ εκεί αναφερόμενθ 
διάκριςθ ωσ προσ τθν αρμοδιότθτα (και όχι ωσ προσ τθ διαδικαςία) ανάμεςα ςε υπο-
παραχωριςεισ που αφοροφν εκτζλεςθ ζργων και τζτοιων που δεν αφοροφν εκτζλεςθ ζργων δεν 
προκφπτει από το Νόμο. Πολφ περιςςότερο θ γραμματικι διατφπωςθ τθσ διάταξθσ τθσ παρ. 1 του 
Άρκρου 24 του Ν.2971/2001 όπωσ τροποποιείται με τθν παρ. 1 του Άρκρου 38 του Ν.4607/2019 
(«*…+ Εφόςον θ παραχϊρθςθ αφορά ζργο ι δραςτθριότθτα που απαιτεί ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν 
όρων, ακολουκείται υποχρεωτικά θ διαδικαςία περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ *…+») οδθγεί 
αβίαςτα ςτο ιδθ ανωτζρω διατυπωκζν ςυμπζραςμα, πωσ αντικείμενο ρφκμιςθσ, εν προκειμζνω, 
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είναι θ τιρθςθ τθσ περιβαλλοντικισ διαδικαςίασ και όχι θ κατάτμθςθ αρμοδιοτιτων ανάλογα με 
τθν εκτζλεςθ ζργου ι όχι. Εξάλλου, δεδομζνου ότι οι ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ είναι ωσ επί το 
πλείςτον ςυνδυαςμζνεσ με τθν εκτζλεςθ ζργων ςτα παραχωρθκζντα πράγματα, μία τζτοια 
ερμθνεία κα κατζτεινε ςτον ςχεδόν πλιρθ περιοριςμό τθσ μόλισ λίγουσ μινεσ πριν οριςκείςασ με 
το Ν.4597/2019 αρμοδιότθτασ τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. ςχετικά με τισ υπο-παραχωριςεισ. Κάτι τζτοιο, 
δθλαδι θ δραςτικι περικοπι των μόλισ νομοκετθμζνων αρμοδιοτιτων τθσ ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε., δεν 
μπορεί να ςυναχκεί, εφόςον δεν προκφπτει από κανζνα άλλο ςτοιχείο του Νόμου, οφτε από τθ 
γραμματικι διατφπωςθ, οφτε από τθ ςυςτθματικι κζςθ τθσ διάταξθσ, αλλά οφτε από τθν 
αιτιολογικι ζκκεςθ. Σθν ίδια ςτιγμι, μόλισ λίγουσ μινεσ νωρίτερα ο νομοκζτθσ ζχει ρθτά δθλϊςει 
– με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του Ν.4597/2019 –, πωσ προκρίνει για τον ςυγκεκριμζνο λιμζνα τθν 
μζκοδο αξιοποίθςθσ μζςω ςυμβάςεων υπο-παραχϊρθςθσ ωσ τθν πλζον επωφελι «*…+ για το 
δθμόςιο ςυμφζρον και τθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ και τοπικισ οικονομίασ *…+» μζκοδο 
αξιοποίθςθσ των περιφερειακϊν λιμζνων, με υπεφκυνο φορζα τθν ΣΑΛΠΕΔ Α.Ε. 

VI. Βαςικζσ Διευκολφνςεισ και κζματα προςβάςεωσ ςε ηώνεσ λιμζνοσ 

Βάςει τθσ κεωρίασ των βαςικϊν διευκολφνςεων, θ χοριγθςθ πρόςβαςθσ ςε βαςικζσ υποδομζσ, 
ςε ζναν οικονομικϊσ δρϊντα, κακίςταται ηωτικισ ςθμαςίασ, προκειμζνου όπωσ αυτόσ αςκιςει 
οικονομικι δραςτθριότθτα που κα του επιτρζψει να παράςχει τισ υπθρεςίεσ του. Θ ανάγκθ αυτι 
ανακφπτει, ιδιαιτζρωσ, ςε κακεςτϊτα όπου θ βαςικι αυτι υποδομι βρίςκεται υπό κρατικό 
κακεςτϊσ ι τελεί ςε ςχζςθ με κρατικό φορζα. Κρινόμενθ θ κάκε υπόκεςθ περιπτωςιολογικά, ο 
φορζασ/εταιρεία που εκμεταλλεφεται τθν παροχι μπορεί να υποχρεοφται ςε παροχι πρόςβαςθσ 
ςτθν υποδομι, εάν θ άρνθςθ επιφζρει ςθμαντικά αποτελζςματα ςτον ανταγωνιςμό, ακόμθ και 
αν ο οικονομικϊσ δρϊν είναι ζνασ. Θ υποχρζωςθ παροχισ προςβάςεωσ κα εξαρτθκεί, ςτο 
πλαίςιο αυτό, α) από το εάν μπορεί ο οικονομικϊσ δρϊν να προμθκευτεί το εν λόγω αγακό με 
άλλο τρόπο και β) από το πόςο ςθμαντικά είναι τα εν λόγω αγακά ι υπθρεςίεσ για τον 
ενδιαφερόμενο. Εάν υπάρχει θ δυνατότθτα προμικειασ των αγακϊν/υπθρεςιϊν με άλλο τρόπο, 
τότε θ εταιρεία που εκμεταλλεφεται τθν υποδομι δεν ζχει τθν υποχρζωςθ να παρζχει πρόςβαςθ. 
Εάν όμωσ, θ άρνθςθ παροχισ ςθματοδοτεί τθν ζξοδο του ενδιαφερόμενου από τθν αγορά, θ 
εταιρεία οφείλει να παρζχει τθν πρόςβαςθ. Θ πρόςβαςθ, ςυνεπϊσ, κακίςταται αναγκαία, όταν θ 
άρνθςι τθσ ςυνεπάγεται τον αποκλειςμό του ενδιαφερόμενου από τθν οικονομικι 
δραςτθριότθτα ςτθν αγορά. Θ πρόςβαςθ ςε υποδομζσ ηϊνθσ λιμζνοσ μπορεί να αποτελεί μία 
τζτοια βαςικι διευκόλυνςθ(Πρβλ. Τπόκεςθ Sea Containers v. Stena Sealink (OJ L 15/8 (1993) (OJ L 
para. 66, 15/8 (1993)). το πλαίςιο αυτό, ηθτοφμενο αποτελεί θ αποτροπι μίασ κατάςταςθσ, θ 
οποία πικανολογείται ότι κα προκαλζςει ςοβαρι και ανεπανόρκωτθ ηθμία ςτον οικονομικό 
δρϊντα ςτθν αγορά, δεδομζνου ότι κα του αφαιρεκεί θ δυνατότθτα να εκμεταλλευτεί το προϊόν, 
το οποίο του προςφζρει τθν οικονομικι βιωςιμότθτα ςτθν αγορά, με αποτζλεςμα να τίκεται υπό 
κρίςθ θ ίδια θ φπαρξθ τθσ εταιρείασ ωσ οικονομικισ οντότθτασ (Πρβλ. Αιτ. Λόγο 58, Απόφαςθ 
Επιτροπισ 21θσ Δεκεμβρίου 1993, Sea Containers V. StenaSealink, IV/34.689, L 15/8, 19.8.1.1994). 

Εν προκειμζνω και υπό το πρίςμα των ανωτζρω ςθμειϊνεται ότι, θ δια καλάςςθσ μεταφορά 
χφδθν παλαιοςιδιρου αποτελεί το μοναδικό μζςο με το οποίο δφναται θ εταιρεία να ζχει 
πρόςβαςθ ςτθν πρϊτθ φλθ τθσ. Κατά ςυνζπεια, οιαδιποτε αδυναμία πρόςβαςθσ ςτθν πρϊτθ φλθ 
τθσ δφναται να ενζχει ςοβαρό ηιτθμα ανεπανόρκωτθσ οικονομικισ βλάβθσ και επομζνωσ 
βιωςιμότθτασ, με αποτζλεςμα θ πρόςβαςθ ςε προβλιτα να ανάγεται ςε ηιτθμα μείηονοσ 
ςθμαςίασ που κα αποτρζψει τον οικονομικό αφανιςμό τθσ εν λόγω εταιρείασ (Sea Containers 
vsSealink, αιτ.λ. 79, παρ. 2, ο.α.).Ωσ εκ τοφτου, θ πρόςβαςθ ςε προβλιτα τθσ ηϊνθσ λιμζνοσ Βόλου 
αποτελεί πρόςβαςθ ςε υποδομι ηωτικισ ςθμαςίασ, θ απουςία τθσ οποίασ δφναται να κακίςταται 
ωσ ανυπζρβλθτο εμπόδιο για τθν παραμονι και τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ εν λόγω 
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εταιρείασ ςτθν αγορά και τθν εν γζνει οικονομικι τθσ βιωςιμότθτα (Πρβλ. Report by the EC 
Commission in OECD/GD(96)113, The Essential Facilities Concept, available at 
http://www.olis.oecd.org/olis/1996doc.nsf/LinkTo/OCDE-GD(96)113)). 

ΓΛΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΕΙ 

α΄ Σο Άρκρο 38 του Ν.4607/2019 ζχει ωσ αποκλειςτικό αντικείμενο ρυκμίςεωσ τθν πρόβλεψθ 
τιρθςθσ περιβαλλοντικϊν διαδικαςιϊν, εφόςον θ υπο-παραχϊρθςθ, τθν οποία αποφαςίηει θ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε., περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ ζργων. Δεν ρυκμίηει, αντίκετα, εάν 
και ςε ποιο βακμό θ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε. ζχει αρμοδιότθτα να προχωράει ςε υπο-
παραχωριςεισ. χετικά ιςχφουν οι διατάξεισ τθσ παρ. 1 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001 για τισ 
παραχωριςεισ χριςθσ, ενϊ ειδικά όςον αφορά τθν υπο-παραχϊρθςθ του δικαιϊματοσ χριςθσ 
και εκμετάλλευςθσ για ςκοποφσ που ςχετίηονται με τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και 
εξυπθρετιςεων κακϊσ και τθν υπο-παραχϊρθςθ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και 
λιμενικϊν λειτουργιϊν και υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων ιςχφουν οι 
διατάξεισ των παρ. 1 και 2 του Άρκρου 2 του Ν.4597/2019. Με το Άρκρο 38 του Ν.4607/2019 δεν 
ρυκμίηονται κζματα αρμοδιοτιτων, αφοφ ςχετικά επαναλαμβάνει τα ιδθ, εκ των διατάξεων των 
παρ. 1 και 2 του Άρκρου 24 του Ν.2971/2001, τεκζντα. 

β΄ Ο Ν.4597/2019 ρυκμίηει το δικαίωμα υπο-παραχωριςεωσ ςε τρίτουσ, το οποίο ςτο βακμό 
αυτό ζωσ τότε δεν υφίςτατο καν, οφτε υπό το κακεςτϊσ ιςχφοσ τθσ αρχικισ διάταξθσ του Άρκρου 
24 του Ν.2971/2001 ςφμφωνα και με τθν αιτιολογικι ζκκεςθ του ίδιου Νόμου. Σο δικαίωμα αυτό 
διαςπάται ςε δφο μζρθ, εκ των οποίων το εν προκειμζνω κρίςιμο μζροσ, δθλαδι το δικαίωμα 
υπο-παραχωριςεωσ ςυγκεκριμζνων επιχειρθςιακϊν μονάδων ι/ και λιμενικϊν λειτουργιϊν και 
υπθρεςιϊν των λιμενικϊν και άλλων εγκαταςτάςεων, μεταβιβάηεται ςτθν Σαμείο Αξιοποίθςθσ 
Λδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. 

γ΄ Αρμόδιο, ςυνεπϊσ, για τθν όποια παραχϊρθςθ δραςτθριότθτοσ, όπωσ θ προκείμενθ, είναι θ 
Σαμείο Αξιοποίθςθσ Λδιωτικισ Περιουςίασ του Δθμοςίου Α.Ε. Θ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου Α.Ε. 
δεν διακζτει αντίςτοιχθ αρμοδιότθτα.  

δ΄ Σα ανωτζρω δεν κίγουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο το δικαίωμα προςβάςεωσ τθσ εταιρείασ 
Χαλυβουργία Ελλάδοσ Α.Ε. για τθν εξυπθρζτθςθ των επιχειρθματικϊν τθσ δραςτθριοτιτων και 
εγκαταςτάςεων. Θ πρόςβαςθ ςε προβλιτα τθσ ηϊνθσ λιμζνοσ Βόλου αποτελεί πρόςβαςθ ςε 
υποδομι ηωτικισ ςθμαςίασ για τθν εταιρεία, θ δε απουςία πρόςβαςθσ δφναται να κακίςταται ωσ 
ανυπζρβλθτο εμπόδιο για τθν παραμονι και τθ ςυνζχιςθ τθσ δραςτθριοποίθςθσ τθσ εν λόγω 
εταιρείασ ςτθν αγορά και τθν εν γζνει οικονομικι τθσ βιωςιμότθτα. Συχόν προςβολι αυτοφ του 
δικαιϊματοσ, ακόμθ και από υπαίτια κακυςτζρθςθ και ςυνεπακόλουκθ παρακϊλυςθ τθσ 
λειτουργίασ του λιμζνα προσ τοφτο, δφναται υπό προχποκζςεισ να ςυνεπάγεται αντίςτοιχεσ 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ τθσ εταιρείασ. 

Σζλοσ, θ Αρχι επιςθμαίνει τθν ανάγκθ επιςπεφςεωσ των ςχετικϊν διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ, 
αναφορικά με τθ μεταφορά των δραςτθριοτιτων του προβλιτα αϋ ςτον προβλιτα γϋ του λιμζνοσ 

ΑΔΑ: Ψ24Κ46Μ445-Η9Η



26 
 

Βόλου, ζνεκα του βραχζωσ χρονικοφ διαςτιματοσ που προβλζπεται από τον 29ο όρο τθσ 
ιςχφουςασ ΑΕΠΟ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Λάςων Αγγελόπουλοσ 
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