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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ 10/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  5 1 η

 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Εξζταςη αιτήματοσ τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Α.Ε. περί άρςεωσ 

αςαφείασ ωσ προσ την ερμηνεία όρων τησ κυρωθείςασ με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 
39) φμβαςησ Παραχώρηςησ μεταξφ του Ελληνικοφ Δημοςίου και τησ Οργανιςμόσ 
Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Α.Ε. 

 

Σθν 17θ Μαΐου 2019, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 51θ 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 δρ. Καρφάκθ Ελζνθ. 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ ανζφερε ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςε απόψεισ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) επί τθσ από 25.04.2019 υποβλθκείςασ (με αρ. πρωτ. 
ΡΑΛ 431/25.04.19) επιςτολισ του κ. Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε. (εφεξισ: Ο.Λ.Κ. Α.Ε.), με τθν οποία τζκθκαν υπ’ όψιν τθσ 
Αρχισ (Ρ.Α.Λ.) φερόμενεσ ωσ αςαφείσ μεταξφ τουσ διατάξεισ τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του 
Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και 
κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Λουνίου 2001 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ: Π) 
μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ: ΕΔ) και τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

Ζπειτα ζδωςε το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 
14.05.2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, 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 25/04/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 431/25.04.19) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. θ ωσ άνω, υπ’ 
αρικ. πρωτ. ΟΛΚ 3064/25.04.19 επιςτολι του Προζδρου του Δ.. και Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Ρειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ.» (ΦΕΚ Α' 40). 

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

3) Ο Ν.2881/2001 «φκμιςθ Θεμάτων ανζλκυςθσ Ναυαγίων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 16). 

4) Ο Ν.2892/2001 «Ελαφρφνςεισ ςτθ φορολογία κεφαλαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 46). 

5) Ο Ν.2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ Σφςταςθ 
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Ρολιτικισ - Μετατροπι Λιμενικϊν Ταμείων ςε 
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 145), Άρκρο 19, παρ. 4ε. 

6) Ο Ν.4150/2013 «Αναςυγκρότθςθ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ Α' 102), Άρκρο 44, παρ. 4ε. 

7) Ο Ν.4368/2016 «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ διατάξεισ» 
(ΦΕΚ Α' 21), Άρκρο 31, παρ. 1. 
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8) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 94). 

9) O N.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε 
ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 
39). 

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

11) Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ 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) 

12) Ο Ν.4609/2019 «υκμίςεισ Μζριμνασ Ρροςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίασ, 
Στρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α' 67), Άρκρο 64. 

13) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ υκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

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). 

16) Θ υπ’ αρ. 3121.6/22971/2018 Απόφαςθ Ε..Α.Λ. (ΦΕΚ Α.Α.Π. 77/25.04.2018). 
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ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωςησ: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Β. Νομικό Πλαίςιο – Διατάξεισ τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

Ι. Άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 4 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

ΙΙ. Άρθρο 6 παρ. 1, 2, 4 και 5 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

III.  Άρθρο 7 παρ. 2 και 3 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

ΙV. Άρθρο 16 παρ. 1, 2, 3 και 5 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

V. Παράρτημα 16.2 παρ. 4 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

Γ. Πραγματικά Περιςτατικά – Λόγοι Αιτήματοσ 

Δ. Ερμηνεία του Άρθρου 6.2 τησ Π 

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 113 «υκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ» του Ν.4389/2016 
προβλζπεται ότι: «Θ .Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο ςκοπό, για: α) τθν παρακολοφκθςθ και εφαρμογι των όρων και διατάξεων των 
Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων 
ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, 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, Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ και 
τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352 (L57/1), γ) *…+, δ) *…+, ε *…+, 
ςτ) *…+» και ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του ιδίου Άρκρου, «Ρεραιτζρω, θ .Α.Λ. είναι αρμόδια για: a) 
*…+, β) τθ ςφνταξθ και υποβολι προσ κάκε ςυναρμόδιο Υπουργείο ι Ανεξάρτθτθ Αρχι ειςθγιςεων 
για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, γ) *…+, δ) *…+, ε) τθν άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου που απορρζουν από Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό 
του. *…+.». 

φμφωνα με τθν παρ. 1 του Άρκρου 132 «Τελικζσ και μεταβατικζσ διατάξεισ κεφαλαίου» του 
Ν.4389/2016 προβλζπεται ότι: «Σε περίπτωςθ αμφιβολίασ ωσ προσ το φορζα τθσ εξουςίασ ι τθσ 
αρμοδιότθτασ που ςχετίηεται με διατάξεισ του παρόντοσ νόμου και εφόςον τα ςχετικά ηθτιματα 
δεν ρυκμίηονται από άλλθ ειδικότερθ διάταξθ, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: α) *…+, β) Πταν θ 
αμφιβολία αφορά ςτθν κατανομι τθσ εξουςίασ ι τθσ αρμοδιότθτασ μεταξφ των φορζων του 
παρόντοσ νόμου, αυτι επιλφεται ωσ εξισ: αα) Κάκε εξουςία ι αρμοδιότθτα παρακολοφκθςθσ, 
εποπτείασ και ελζγχου ςυμμόρφωςθσ του παραχωρθςιοφχου με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ 
Ραραχϊρθςθσ αναφορικά με οποιαδιποτε λιμενικι ηϊνθ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, αςκείται από 
τθ .Α.Λ., ββ) *…+» και ςφμφωνα με τισ παρ. 3 και 4 του ιδίου Άρκρου «3. Θ .Α.Λ. αςκεί ωσ 
εντολοδόχοσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και κάκε άλλθ αρμοδιότθτά του που είναι ςυναφισ με τθ 
Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ και δεν ζχει ρθτά απονεμθκεί ςε κάποια υπθρεςία ι φορζα του, εκτόσ αν 
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ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα ι άλλο νόμο. 4. Οι αρμοδιότθτεσ που απονζμονται με τισ 
διατάξεισ του παρόντοσ, δεν κίγουν ειδικότερεσ διατάξεισ νόμων που κυρϊνουν Συμβάςεισ 
Ραραχϊρθςθσ και ερμθνεφονται υπό το πρίςμα των διατάξεων αυτϊν. Θ άςκθςθ όλων των 
αρμοδιοτιτων που απονζμονται ςτθ .Α.Λ. με τισ διατάξεισ των άρκρων 112 και 113 του 
παρόντοσ νόμου τελεί υπό τθν επιφφλαξθ ειδικότερων διατάξεων Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ ι 
των νόμων που ζχουν κυρωκεί ζωσ και τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ νόμου.». 

φμφωνα με τθν παρ. 4 του Άρκρου 2 «Κρατικι Εποπτεία» του Ν.4522/2018 προβλζπεται ότι: «Οι 
διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου 2 δεν παραβλάπτουν τθν ανάκεςθ ι τθν άςκθςθ των εκάςτοτε 
εξουςιϊν και αρμοδιοτιτων που ζχουν απονεμθκεί ςτθ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων.». 

φμφωνα με τθν παρ. 2 του Άρκρου 2 «ΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ» τθσ Π προβλζπεται ότι: 
«Εκτόσ από τισ αρχζσ που ζχουν νομοκετικι αρμοδιότθτα κατά τθν ουςιαςτικι ζννοια και 
παρατίκενται ςτο Άρκρο 2.1, δυνάμει του άρκρου 108 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α' 
94/27.5.2016), ςυςτάκθκε μια νζα οικονομικι ρυκμιςτικι αρχι με τθν αρμοδιότθτα τθσ ρφκμιςθσ 
οριςμζνων πτυχϊν του ελλθνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του Λιμζνα 
Θεςςαλονίκθσ), δθλαδι θ υκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (θ ΑΛ). Θ ΑΛ ζχει λάβει τισ εξουςίεσ και 
αρμοδιότθτεσ, που παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 2.2, οι οποίεσ επιδζχονται περαιτζρω 
υλοποίθςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ υλοποίθςθσ μζςω τθσ ζκδοςθσ εξουςιοδοτικϊν 
διατάξεων), όπωσ προβλζπεται ςτον Νόμο 4389/2016.». 

φμφωνα με το Παράρτθμα 2.2 τθσ Π, προβλζπονται οι «Εξουςίεσ και Αρμοδιότθτεσ τθσ .Α.Λ.», 
οι οποίεσ ςυνίςτανται ςτθν: «(α) Θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των 
ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο 
τθσ ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, κυρίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ, ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, τθν υποχρζωςθ παροχισ 
δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτον λιμενικό τομζα, (β) H διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν μεταξφ 
χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ, (γ) H διαχείριςθ παραπόνων και θ λιψθ δεςμευτικϊν 
αποφάςεων επ' αυτϊν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, (δ) H υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ 
για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν δθμοςίων ςυμβάςεων (παραχωριςεισ, εκμίςκωςθ χερςαίασ 
ηϊνθσ) και των ςχετικϊν ανανεϊςεων που προτείνονται από τον φορζα διαχείριςθσ, (ε) H 
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, εξαςφαλίηοντασ ιδίωσ τθν 
τιρθςθ του ςυμφωνθκζντοσ επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, προςδιορίηοντασ τα επίπεδα απόδοςθσ, 
επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ και τθ ςυμμόρφωςθ με τουσ 
χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, (ςτ) H εξαςφάλιςθ, ςε ςυνεργαςία με τθν Επιτροπι 
Ανταγωνιςμοφ, τθσ πιςτισ εφαρμογισ τθσ αντιμονοπωλιακισ νομοκεςίασ ςτον κλάδο, θ αποτροπι 
κατάχρθςθσ δεςπόηουςασ κζςθσ, εναρμονιςμζνων πρακτικϊν, εξοντωτικισ τιμολόγθςθσ και 
άλλων πρακτικϊν που ςτρεβλϊνουν τον ανταγωνιςμό, (η) H ζκδοςθ δεςμευτικϊν οδθγιϊν για 
κζματα ςχετικά με τθν απλοφςτευςθ, διαφάνεια και εναρμόνιςθ τελϊν κοινοφ ενδιαφζροντοσ για 
όλουσ τουσ ελλθνικοφσ λιμζνεσ, προωκϊντασ τον υγιι ανταγωνιςμό μεταξφ εγχϊριων λιμζνων, (θ) 
Θ ζκδοςθ δεςμευτικϊν οδθγιϊν για κζματα ςχετικά με τθ διαδικαςία αρικμθτικοφ 
προςδιοριςμοφ και υπολογιςμοφ, επιβολισ και είςπραξθσ ποινικϊν ρθτρϊν ι άλλων ςυμβατικϊν 
αξιϊςεων που προβλζπονται ςτισ Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ, κακϊσ και θ τυποποίθςθ τθσ 
διαδικαςίασ διατφπωςθσ και κρίςθσ των αντιρριςεων των ενδιαφερομζνων κατά των αποφάςεων 
επιβολισ των εν λόγω κυρϊςεων, (κ) H γνωμοδότθςθ επί τθσ μεκοδολογίασ και του κακοριςμοφ 
των τελϊν λιμενικϊν υπθρεςιϊν και των τελϊν λιμενικϊν υποδομϊν, (ι) Θ πρόταςθ προσ το 
Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ νζων νομοκετικϊν διατάξεων για κάκε κζμα 
αρμοδιότθτάσ του, (ια) Θ άςκθςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου που 
απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του, (ιβ) H 
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γνωμοδότθςθ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ, ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ 
επί ειδικϊν κεμάτων λιμζνων- περιλαμβανομζνων και μζτρων για τθν ανάπτυξθ και 
εκςυγχρονιςμό του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ. (ιγ) Θ λιψθ ζκτακτων προςωρινϊν μζτρων ςε 
περίπτωςθ παράβαςθσ, θ οποία ενζχει δυνθτικά ςοβαρι απειλι για το δθμόςιο ςυμφζρον ι τθ 
δθμόςια αςφάλεια.». 

φμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και 
να γνωμοδοτιςει επί του εν κζματι ηθτιματοσ. Θ παροχι Γνωμοδότθςθσ τθσ Αρχισ για τθν 
ερμθνεία διατάξεων τθσ Π εμπίπτει ςτο πεδίο αρμοδιότθτάσ τθσ και υπαγορεφεται από τθ 
μζριμνα για τθν ομαλι εκτζλεςθ τθσ Π. Επιπλζον, θ ερμθνεία που δίδει θ Ρ.Α.Λ. δεν αποτελεί 
τροποποίθςθ τθσ Π, αλλά κακοδθγεί τα ςυμβαλλόμενα Μζρθ και αποτελεί εργαλείο διαχείριςθσ 
τθσ Π. υνεπϊσ, παραδεκτϊσ ιχκθ προσ ςυηιτθςθ και εξετάηεται θ εν κζματι υπόκεςθ ενϊπιον 
τθσ Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό Πλαίςιο – Διατάξεισ τησ Π 

Ι. Άρθρο 4 παρ. 1, 2 και 4 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

φμφωνα με το Άρθρο 4 «ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΡΑΑΧΩΘΣΘΣ» τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του 
Ν.4522/2018 Π προβλζπεται ότι: «4.1 Με τθν παροφςα, το Ελλθνικό Δθμόςιο χορθγεί ςτον ΟΛΘ 
το αποκλειςτικό δικαίωμα κατοχισ, χριςθσ, διαχείριςθσ, ςυντιρθςθσ, βελτίωςθσ και 
εκμετάλλευςθσ των Στοιχείων Ραραχϊρθςθσ (το Δικαίωμα) κακ’ όλθ τθ Διάρκεια Ραραχϊρθςθσ 
(όπωσ ορίηεται ςτο Άρκρο 4.5), με τθν επιφφλαξθ των όρων και προχποκζςεων που προβλζπονται 
από τθν παροφςα Σφμβαςθ (θ Ραραχϊρθςθ). 4.2 Το Δικαίωμα ςυνίςταται ςτο δικαίωμα του ΟΛΘ, 
κακ’ όλθ τθ Διάρκεια Ραραχϊρθςθσ, να κατζχει, να χρθςιμοποιεί και να εκμεταλλεφεται τα 
Στοιχεία Ραραχϊρθςθσ, με τθν επιφφλαξθ των όρων και των περιοριςμϊν τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ. Ειδικότερα, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των Άρκρων 4.3, 4.4, 6.6, 9 και 10), το Δικαίωμα κα επιτρζπει, ενδεικτικά, 
ςτον ΟΛΘ: (α) *…+, (β) *…+, (γ) *…+, (δ) *…+, (ε) να κατεδαφίηει υφιςτάμενεσ υποδομζσ, ανωδομζσ 
και κτιρια ι άλλωσ πωσ να τα διακζτει, υπό τθν προχπόκεςθ ότι οι εν λόγω ενζργειεσ 
διενεργοφνται ςφμφωνα με τουσ όρουσ των απαιτοφμενων διοικθτικϊν αδειϊν και διεξάγονται 
κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν του ΟΛΘ ι ζχουν προςδιοριςτεί ςτο εκάςτοτε ιςχφον 
Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ· (στ) να πραγματοποιεί κεφαλαιουχικζσ 
επενδφςεισ ςε υποδομζσ και ανωδομζσ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον Αναπτυξιακό 
Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, για τθν υποςτιριξθ νζων δραςτθριοτιτων και λειτουργιϊν 
του ΟΛΘ ι τθν επζκταςθ ι ςυνζχιςθ αυτϊν· (ζ) *…+, (η) με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ 
διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και των εφαρμοςτζων νόμων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ, 
ενδεικτικά, τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, 
οποιωνδιποτε περιβαλλοντικϊν εγκρίςεων και υποχρεϊςεων λιψθσ κατάλλθλων πολεοδομικϊν 
αδειϊν και αδειϊν αςφάλειασ και καταςκευισ), να καταςκευάηει λιμενικζσ υποδομζσ και 
ανωδομζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, πλωτϊν δεξαμενϊν) ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εντόσ 
των ορίων τθσ Θαλάςςιασ Λιμενικισ Ηϊνθσ, λαμβάνοντασ δεόντωσ υπόψθ τθ καλάςςια αςφάλεια 
και τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ· και (θ) *…+. 4.4 Χωρίσ να κίγεται οποιαδιποτε άλλθ διάταξθ 
τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, το Δικαίωμα κα υπόκειται πάντοτε ςτουσ ακόλουκουσ περιοριςμοφσ: (α) 
*…+, (β) *…+, (γ) *…+, (δ) το Δικαίωμα δεν περιλαμβάνει κανζνα δικαίωμα εκμετάλλευςθσ του 
Χϊρου του Λιμζνα για ςκοποφσ ι με μζςα που δεν ςυνιςτοφν ςχετικι με τον λιμζνα 
δραςτθριότθτα, όπωσ (ενδεικτικά) τθν αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ για ςκοποφσ μθ 
ςυνδεδεμζνουσ προσ τθ λιμενικι δράςθ, βιομθχανικι ι εμπορικι αξιοποίθςθ, αξιοποίθςθ για 

ΑΔΑ: ΨΟΤΒ46Μ445-Ζ75



7 
 

δραςτθριότθτεσ πολιτιςμοφ ι γενικοφ τουριςμοφ (Λοιπζσ Χριςεισ), παρά μόνο ςτθν περιοριςμζνθ 
ζκταςθ, κατά τθν οποία, οι εν λόγω Λοιπζσ Χριςεισ: (i) *…+, (ii) *…+, (iii) ζχουν ειδικά επιτραπεί ςτο 
πλαίςιο Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ που ζχει νόμιμα εγκρικεί 
ςφμφωνα με το Άρκρο 6, και (iv) *…+, (ε) *…+ και (στ) *…+.» 

ΙΙ. Άρθρο 6 παρ. 1, 2, 4 και 5 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

φμφωνα με το Άρθρο 6 «ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΤΟΥ ΧΩΟΥ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘΣ» τθσ κυρωκείςασ 
με το Άρκρο 1 του Ν.4522/2018 Π προβλζπεται ότι: «6.1 Κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 
του που απορρζουν από τθν παροφςα Σφμβαςθ, ο ΟΛΘ κα ςυμμορφϊνεται ανά πάςα ςτιγμι και 
από κάκε ουςιϊδθ άποψθ με: (α) ζνα Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, όπωσ 
εκπονείται, επικαιροποιείται και εγκρίνεται ςφμφωνα με το Άρκρο 6.2, και (β) ζνα Σχζδιο 
Ανάπτυξθσ Λιμζνα, όπωσ εκπονείται, επικαιροποιείται και εγκρίνεται ςφμφωνα με το Άρκρο 6.3, 
όπωσ το κακζνα εκάςτοτε ιςχφει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ. 
Κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςχετικά με το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ και το 
Σχζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα κακϊσ και τθ ςυςχζτιςθ μεταξφ αυτϊν παρατίκενται λεπτομερζςτερα 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 6.2 (β) και το ΡΑΑΤΘΜΑ 6.3 (β). 6.2 Για το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και 
Μελζτθ Διαχείριςθσ κα ιςχφουν οι ακόλουκοι κανόνεσ και διαδικαςίεσ: (α) Ο ΟΛΘ κα: (i) 
καταρτίςει, επικαιροποιιςει και υποβάλει προσ ζγκριςθ ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο 6.2 ζνα 
αρχικό αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελζτθ διαχείριςθσ αναφορικά με τον Χϊρο του Λιμζνα για 
το διάςτθμα τουλάχιςτον ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2040, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ παραγράφουσ 
του παρόντοσ Άρκρου 6.2 (το Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ), εντόσ 
δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν Θμερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ (θ Θμερομθνία Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ 
Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ), και (ii) εφόςον απαιτείται, κα εκπονεί και υποβάλλει 
ζνα κατάλλθλα ανακεωρθμζνο, επικαιροποιθμζνο ι/και αναμορφωμζνο αναπτυξιακό πρόγραμμα 
και μελζτθ διαχείριςθσ αναφορικά με τον Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ (ζκαςτο το Επικαιροποιθμζνο 
Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, ενϊ το Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και 
Μελζτθ Διαχείριςθσ και το αντίςτοιχο Επικαιροποιθμζνο Ρρόγραμμα και Μελζτθ, όπωσ ιςχφει 
κατά καιροφσ. κα αναφζρονται από κοινοφ το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ), 
που κα πλθροί τα πρότυπα και τουσ όρουσ που παρατίκενται ςτο παρόν Άρκρο 6.2 κατά τθν αρχι 
τθσ δεφτερθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου ςφμφωνα με το Άρκρο 7.1 και εφεξισ ςτθν αρχι κάκε 
επόμενθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου. (β) Ο ΟΛΘ κα διαςφαλίηει ότι το Αρχικό Αναπτυξιακό 
Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ και κάκε Επικαιροποιθμζνο Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και 
Μελζτθ Διαχείριςθσ ςυμμορφϊνονται, από κάκε άποψθ: (i) με όλουσ τουσ νόμουσ και 
κανονιςμοφσ γενικισ εφαρμογισ, κακϊσ και όλουσ τουσ ιςχφοντεσ υκμιςτικοφσ Κανόνεσ· (ii) με 
τθ μεκοδολογία και τισ προδιαγραφζσ που παρατίκενται ςτο ζγγραφο με τίτλο «Ρροδιαγραφζσ 
Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ Λιμζνων Διεκνοφσ Ενδιαφζροντοσ», το 
οποίο χρονολογείται από το Μάρτιο 2013 και δθμοςιεφτθκε από τθ Γενικι Γραμματεία Λιμζνων 
και Λιμενικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (οι Ρροδιαγραφζσ 
Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ), ι τισ διάδοχεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
που ενδζχεται να δθμοςιευτοφν κατά καιροφσ από τον υπεφκυνο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ· (iii) 
με τουσ κανόνεσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν κατάρτιςθ προγραμματικϊν ςχεδίων, 
όπωσ παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 6.2 (β), και (iv) ςτο μζτρο που αφορά ςτον Τομζα Ι, με τισ 
δεςμεφςεισ και περιοριςμοφσ χριςεων που εξειδικεφονται ςτο Άρκρο 6.6 τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ. (γ) Τα Μζρθ αναγνωρίηουν και μνθμονεφουν ότι, κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ, ο ΟΛΘ ζχει υποβάλει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ςε μορφι ςχεδίου, εγκεκριμζνου από το 
Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΟΛΘ, ςυνοδευόμενου από εκτενι υποςτθρικτικι τεκμθρίωςθ, Αρχικό 
Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, για τισ απαιτοφμενεσ κατά το νόμο εγκρίςεισ 1, 
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που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου (β) κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ και επιπλζον: (i) ζχει λάβει τισ εγκρίςεισ με απόφαςθ τθσ ΕΣΑΛ υπ' αρικ. 
02/15.07.2002, θ οποία ζχει επικυρωκεί από τον Νόμο 4081/2012 που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 
184/27-09-2012 (Τεφχοσ Α), και (ii) ζχει λάβει περαιτζρω τισ περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ, όπωσ 
παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 6.2 (γ), και (δ) Ο ΟΛΘ δεςμεφεται να ςυμμορφϊνεται, από κάκε 
ουςιϊδθ άποψθ, με τισ υφιςτάμενεσ εγκρίςεισ που απαρικμοφνται ςτισ υπο-παραγράφουσ (i) και 
(ii) του Άρκρου 6.2 (γ) και ςυμφωνεί να μθν υπερβαίνει τουσ αντίςτοιχουσ περιοριςμοφσ τουσ, 
ζωσ ότου καταρτιςτεί και εγκρικεί δεόντωσ το Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ 
Διαχείριςθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ. (ε) Ο ΟΛΘ ζχει υποβάλει ςτον αρμόδιο 
Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ ολοκλθρωμζνο ςχζδιο του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ, και επιπλζον κα υποβάλει ολοκλθρωμζνο ςχζδιο Επικαιροποιθμζνου 
Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία θ οποία προςδιορίηεται ςτο Άρκρο 6.2 (α). Εκτόσ αν ορίηεται 
διαφορετικά ςτο εφαρμοςτζο δίκαιο, θ διαδικαςία που ιςχφει για τθν εξζταςθ και τθν ζγκριςθ 
κάκε υποβλθκζντοσ ςχεδίου Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ κα είναι θ 
εξισ: (i) εάν ο ΟΛΘ υποβάλει ςχζδιο Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ ςτον 
υπεφκυνο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ, το εν λόγω ςχζδιο κα κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ εγκρικζν, 
εφόςον ο υπεφκυνοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ δεν απορρίψει εγγράφωσ το ςφνολο ι 
οποιοδιποτε τμιμα του ςχεδίου του Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ εντόσ 
ενενιντα (90) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ αυτοφ από τον ΟΛΘ· (ii) αποφάςεισ του 
Κυβερνθτικοφ Φορζα του ΕΔ, που απορρίπτουν το ςφνολο ι οποιοδιποτε τμιμα προςχεδίου του 
Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, κα παρζχουν επαρκι και ευλόγωσ 
αναλυτικι αιτιολόγθςθ ςχετικά με τον (τουσ) λόγο (-ουσ) τθσ απόρριψθσ, τθν οποία ο ΟΛΘ κα 
δικαιοφται να προςβάλει με αίτθςθ ακφρωςθσ ενϊπιον του Συμβουλίου Επικρατείασ. 6.4 Για τουσ 
ςκοποφσ του παρόντοσ Άρκρου 6, κατά τθν εξζταςθ και ανακεϊρθςθ κάκε προςχεδίου 
Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ ι/και προςχεδίου του Σχεδίου Ανάπτυξθσ 
Λιμζνα, ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του ΕΔ κα επιδιϊκει να διαπιςτϊςει τθ ςυμμόρφωςθ 
(ι μθ ςυμμόρφωςθ) του με τισ απαιτιςεισ και τα κριτιρια που προβλζπονται ςτο εφαρμοςτζο 
δίκαιο και τθν παροφςα Σφμβαςθ, αλλά δεν κα δικαιοφται να προβαίνει ςε επαναξιολόγθςθ τθσ 
υποκείμενθσ βαςικισ εμπορικισ ςκοπιμότθτασ ι των υποκείμενων επιχειρθματικϊν 
πλεονεκτθμάτων αυτϊν. 6.5 Ρροσ αποφυγι αμφιβολίασ, ςυμφωνείται ότι: (α) θ κατάρτιςθ, 
υποβολι και ζγκριςθ του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ ι/και 
του Αρχικοφ ΣΑΛ δεν κα αποτελεί προχπόκεςθ για τον ςχεδιαςμό, τθν καταςκευι, τθ ςυντιρθςθ 
ι τθν υλοποίθςθ οποιωνδιποτε ζργων, είτε αυτά υφίςτανται τϊρα είτε όχι και είτε 
αναλαμβάνονται από τον ΟΛΘ είτε όχι, με ςκοπό τθ ςυμμόρφωςι του ΟΛΘ με τισ υποχρεϊςεισ 
του βάςει του Άρκρου 7 ι/και 8 ι άλλωσ (ςε κάκε περίπτωςθ, ςυνολικά αποκαλοφνται τα Αρχικά 
Ζργα), εφόςον τα εν λόγω Αρχικά Ζργα: (i) ςυνάδουν και μποροφν να εναρμονιςτοφν με τισ 
υφιςτάμενεσ εγκρίςεισ τθσ ΕΣΑΛ και τισ περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ που απαρικμοφνται ςτο Άρκρο 
6.2 (γ) (οι Υφιςτάμενεσ Εγκρίςεισ) ·(ii) δεν εκτελοφνται υπό ςυνκικεσ που κα ζρχονταν ςε 
αντίκεςθ με τισ απαγορεφςεισ που παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 6.2 (β) ·(iii) ςτον βακμό που 
ςυνιςτοφν Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ, ζχουν τθρθκεί οι διαδικαςίεσ που παρατίκενται ςτο Άρκρο 
7, και (iv) ζχουν λθφκεί, κατά τα λοιπά, όλεσ οι άδειεσ και εγκρίςεισ που απαιτοφν οι ιςχφοντεσ 
νόμοι· (β) θ ανωτζρω παράγραφοσ (α), ςε καμία περίπτωςθ δεν δικαιολογεί τθ μθ ςυμμόρφωςθ 
του ΟΛΘ ι τθν κακυςτζρθςθ ςυμμόρφωςισ του με τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από το 
παρόν Άρκρο 6· (γ) το παρόν Άρκρο 6.5 κα παφςει να εφαρμόηεται: (i) εφόςον ο ΟΛΘ κα ζχει 
ςυμμορφωκεί εγκαίρωσ με τισ υποχρεϊςεισ του ςφμφωνα με το Άρκρο 6.2 (α) (i), τθν θμερομθνία 
κατά τθν οποία το Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ κα εγκρικεί οριςτικά 
ςφμφωνα με το Άρκρο 6.2 ι (ii) εάν ο ΟΛΘ δεν ςυμμορφωκεί εγκαίρωσ με τισ υποχρεϊςεισ του 
ςφμφωνα με το Άρκρο 6.2 (α) (i), κατά τθν Θμερομθνία Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και 
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Μελζτθσ Διαχείριςθσ, και (δ) προσ αποφυγι αμφιβολίασ, για όςο διάςτθμα το παρόν Άρκρο 6.5 
εξακολουκεί να εφαρμόηεται ςφμφωνα με τθν ωσ άνω παράγραφο (γ), αναφορζσ ςτο Άρκρο 7 και 
ςε άλλα ςθμεία ςτο Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ κα νοοφνται ωσ 
αναφορζσ ςτισ Υφιςτάμενεσ Εγκρίςεισ, εκτόσ αν προκφπτει ςαφϊσ κάτι άλλο από τα 
ςυμφραηόμενα.». 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

«
1
  Ρροσ επικαιροποίθςθ ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, αναλόγωσ τθσ προόδου τθσ διαδικαςίασ 

διοικθτικϊν εγκρίςεων.» 

III.  Άρθρο 7 παρ. 1, 2 και 3 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

φμφωνα με το Άρθρο 7 «ΡΟΓΑΜΜΑ ΕΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΝΔΥΣΕΩΝ» τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 
του Ν.4522/2018 Π προβλζπεται ότι: «7.1 Ο ΟΛΘ κα μεριμνιςει, με δικό του κίνδυνο και 
δαπάνεσ, για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου των ζργων και των επενδφςεων, που απαιτοφνται για τθν 
απρόςκοπτθ λειτουργία του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ και, 
ειδικότερα, για τθν επίτευξθ των Ελαχίςτων Επιπζδων Υπθρεςιϊν. Για τον ςκοπό αυτό, ο ΟΛΘ κα 
καταρτίηει ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο 7 και κα υλοποιεί ζνα μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα 
υποχρεωτικϊν κεφαλαιουχικϊν επενδφςεων (το Ρρόγραμμα τθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου) 
αναφορικά με κάκε Επενδυτικι Ρερίοδο (όπωσ ορίηεται παρακάτω), ςτο οποίο κα εξειδικεφει 
λεπτομερϊσ δεςμευτικζσ τισ επενδφςεισ προτεραιότθτασ (Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ), κακϊσ και 
αντίςτοιχεσ εκτιμιςεισ ποςϊν επενδφςεων για τθν εν λόγω περίοδο. Ο ΟΛΘ κα αναλάβει τισ 
επενδφςεισ αυτζσ κατά τθ διάρκεια διαδοχικϊν περιόδων (κάκε μία, θ Επενδυτικι Ρερίοδοσ) και 
θ υλοποίθςθ αυτϊν των επενδφςεων κα προθγείται κάκε άλλθσ κεφαλαιουχικισ δαπάνθσ ι 
πρωτοβουλίασ για εκτζλεςθ ζργων του ΟΛΘ. Με τθν επιφφλαξθ όςων ορίηονται ςτο Άρκρο 7.2, 
κάκε Επενδυτικι Ρερίοδοσ κα ζχει διάρκεια πζντε (5) θμερολογιακϊν ετϊν. 7.2 Θ πρϊτθ 
Επενδυτικι Ρερίοδοσ (θ Ρρϊτθ Επενδυτικι Ρερίοδοσ) κα ξεκινιςει κατά τθν τρίτθ (3θ) επζτειο τθσ 
Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ ι, εφόςον θ δεφτερθ αυτι θμερομθνία προθγθκεί, τθν θμερομθνία 
κατά τθν οποία ο ΟΛΘ κα παραδϊςει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο γραπτι ειδοποίθςθ (θ Ειδοποίθςθ 
Ζναρξθσ), με τθν οποία κα επιβεβαιϊνεται θ πρόκεςθ του ΟΛΘ να εκκινιςει εργαςίεσ ςχετικά με 
τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ(όπωσ ορίηονται κατωτζρω) (θ χρονικά πρότερθ των 
θμερομθνιϊν αυτϊν κα καλείται Θμερομθνία Ζναρξθσ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου) και, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ Ραράταςθσ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου (όπωσ ορίηεται κατωτζρω ςτο παρόν) 
κα λιξει μία θμζρα πριν από τθν ζβδομθ (7θ) επζτειο τθσ Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ (θ Αρχικι 
Καταλθκτικι Θμερομθνία Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου). Εάν, μζχρι τθν Αρχικι Καταλθκτικι 
Θμερομθνία Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου): (i) το ζργο ‘’Νζα ςιδθροδρομικι ςφνδεςθ μεταξφ του 
Ρροβλιτα VI του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ και του υφιςτάμενου Εκνικοφ Σιδθροδρομικοφ Δικτφου’’ 
δεν ζχει ολοκλθρωκεί και δεν ζχει διατεκεί για εμπορικζσ μεταφορζσ ι/και (ii) το ζργο τθσ 
‘’Ολοκλιρωςθσ τθσ ςιδθροδρομικισ ςφνδεςθσ μεταξφ του Ρροβλιτα VI του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ 
με τον αυτοκινθτόδρομο ΡΑΘΕ και τθν Εγνατία Οδό’’ δεν ζχει ολοκλθρωκεί και δεν ζχει διατεκεί 
ςτο κοινό για τθ ςυνικθ προγραμματιςμζνθ χριςθ, θ καταλθκτικι θμερομθνία τθσ Ρρϊτθσ 
Επενδυτικισ Ρεριόδου κα παρατείνεται, μετά από γραπτό αίτθμα παράταςθσ του ΟΛΘ προσ το 
Ελλθνικό Δθμόςιο (θ Ραράταςθ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου), από τθν Αρχικι Καταλθκτικι 
Θμερομθνία Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου ζωσ τθν θμερομθνία πραγματικισ ολοκλιρωςθσ και 
των δφο προαναφερόμενων ζργων ι (εφόςον θ δεφτερθ αυτι θμερομθνία προθγθκεί) ζωσ τθν 
όγδοθ (8θ) επζτειο τθσ Θμερομθνίασ Ζναρξθσ Ιςχφοσ (θ χρονικά πρότερθ των θμερομθνιϊν αυτϊν 
κα αναφζρεται εφεξισ ωσ Καταλθκτικι Θμερομθνία Ραρατακείςασ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ 
Ρεριόδου) Οι αναφορζσ ςτθ παροφςα ςτθν Καταλθκτικι Θμερομθνία Ρρϊτθσ Επενδυτικισ 
Ρεριόδου κα νοοφνται, κατά περίπτωςθ, ωσ αναφορζσ ςτθν Αρχικι Καταλθκτικι Θμερομθνία 
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Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου και, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ραράταςθσ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ 
Ρεριόδου, ςτθν Καταλθκτικι Θμερομθνία Ραρατακείςασ Ρρϊτθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου. Κατά τθν 
Ρρϊτθ Επενδυτικι Ρερίοδο, ο ΟΛΘ κα προβεί ςτισ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ που περιγράφονται 
ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2 (οι Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ και κάκε μία, θ Ρρϊτθ Υποχρεωτικι 
Επζνδυςθ). Ρροσ αποφυγι κάκε αμφιβολίασ, πλθν τθσ περίπτωςθσ μεταβολϊν ςφμφωνα με το 
παρόν Άρκρο 7, το πρόγραμμα κεφαλαιουχικϊν δαπανϊν που παρατίκεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2, 
κα ςυνιςτά το Ρρόγραμμα τθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου αναφορικά με τθν Ρρϊτθ Επενδυτικι 
Ρερίοδο. Ο ΟΛΘ δεν δικαιοφται να επιδϊςει Ειδοποίθςθ Ζναρξθσ αν δεν ζχει προθγουμζνωσ 
ςυμμορφωκεί με τισ υποχρεϊςεισ του ςχετικά με τθν προςκόμιςθ τθσ Συμπλθρωματικισ 
Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ ςφμφωνα με το Άρκρο 18 (Εγγυθτικζσ Καλισ Εκτζλεςθσ). 
7.3 Το ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2 προςδιορίηει: (α) δφο κατθγορίεσ Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων, 
δθλαδι αυτζσ που ορίηονται ωσ Ρροτεραιότθτασ Ι (οι Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ 
Ρροτεραιότθτασ Ι) και αυτζσ που ορίηονται ωσ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ (οι Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ 
Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ). Ρροσ αποφυγι αμφιβολιϊν, όλεσ οι Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ 
Επενδφςεισ υπόκεινται αδιακρίτωσ ςτισ ίδιεσ προκεςμίεσ, χωρίσ καμία ςχετικι προτεραιότθτα 
μεταξφ τουσ. Ο ΟΛΘ δεν δφναται να μεταβάλει τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ 
Ρροτεραιότθτασ Ι. Ο ΟΛΘ δικαιοφται να προτείνει Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ 
Ρροτεραιότθτασ ΙΙ επιπροςκζτωσ ι ςτθ κζςθ αυτϊν που προςδιορίηονται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2, 
εφόςον το ςυνολικό Κόςτοσ Αναφοράσ τουσ δεν υπολείπεται εκείνου που προςδιορίηεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ 7.2 για το ςφνολο των Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων Ρροτεραιότθτασ ΙΙ, 
προκειμζνου να εκτελεςτοφν ςτθ κζςθ αυτϊν, με τθν περαιτζρω ωςτόςο διευκρίνιςθ ότι: (i) δεν 
κα επιτρζπεται καμία τροποποίθςθ που κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν απαλλαγι του ΟΛΘ από τισ 
υποχρεϊςεισ του αναφορικά με τθν εκτζλεςθ των Εργαςιϊν Αποκατάςταςθσ, και (ii) με τθν 
επιφφλαξθ τθσ ωσ άνω παραγράφου (i) και του Άρκρου 6.2, ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του 
ΕΔ μπορεί να απορρίψει Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ προτεινόμενεσ από 
τον ΟΛΘ ςε αντικατάςταςθ άλλων, για το λόγο ότι δεν ςυνάδουν με το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα 
και Μελζτθ Διαχείριςθσ Λιμζνα ι/και το Σχζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα ι/και ότι είναι ανεπαρκείσ για 
τθν επίτευξθ ι τθ διατιρθςθ Ελαχίςτων Επιπζδων Υπθρεςιϊν, και (β) το ςυνολικό κόςτοσ 
αναφοράσ (εξαιρουμζνου του ΦΡΑ) κακεμίασ από τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ (το 
Κόςτοσ Αναφοράσ), κακϊσ και το ςυνολικό Κόςτοσ Αναφοράσ για το ςφνολο των Ρρϊτων 
Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων (το Συνολικό Κόςτοσ Αναφοράσ), το οποίο ανζρχεται ςε Ευρϊ Εκατόν 
Ογδόντα Εκατομμφρια (€180.000.000). (β) το ςυνολικό κόςτοσ αναφοράσ (εξαιρουμζνου του ΦΡΑ) 
κακεμίασ από τισ Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ (το Κόςτοσ Αναφοράσ), κακϊσ και το ςυνολικό 
Κόςτοσ Αναφοράσ για το ςφνολο των Ρρϊτων Υποχρεωτικϊν Επενδφςεων (το Συνολικό Κόςτοσ 
Αναφοράσ), το οποίο ανζρχεται ςε Ευρϊ Εκατόν Ογδόντα Εκατομμφρια (€180.000.000).». 

IV. Άρθρο 16 παρ. 1, 2, 3 και 5 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

φμφωνα με το Άρθρο 16 «ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΘΤΕΣ» τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του Ν.4522/2018 
Π προβλζπεται ότι: «16.1 Εάν ο ΟΛΘ παραβεί οποιαδιποτε από τισ υποχρεϊςεισ του βάςει τθσ 
παροφςασ Σφμβαςθσ (Ραράβαςθ), ςτον βακμό που θ εν λόγω Ραράβαςθ επιδζχεται 
αποκατάςταςθ, το Ελλθνικό Δθμόςιο (ενεργϊντασ, όπου αυτό είναι εφικτό, και μζςω του 
αρμόδιου Κυβερνθτικοφ Φορζα του ΕΔ) μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ από τον ΟΛΘ να λάβει όλα 
τα μζτρα εντόσ τθσ ςφαίρασ επιρροισ του, ϊςτε να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε τζτοια 
Ραράβαςθ εντόσ εφλογθσ βάςει των ςυνκθκϊν χρονικισ περιόδου, λαμβανομζνων δεόντωσ 
υπόψθ τθσ φφςθσ και τθσ ςοβαρότθτασ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ, κακϊσ και του πικανοφ χρόνου που 
απαιτείται για ζναν ςυνετό, ικανό και επιμελι φορζα διαχείριςθσ λιμζνα, ϊςτε να αποκαταςτιςει 
τθν εν λόγω Ραράβαςθ. 16.2 Εάν ο ΟΛΘ διαπράξει Ραράβαςθ από τισ αναφερόμενεσ ςτον 
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κατάλογο ποινικϊν ρθτρϊν, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα ωσ ΡΑΑΤΘΜΑ 16.2 (ο Κατάλογοσ 
Ροινικϊν θτρϊν (Ρ)) ςε ςχζςθ με: (α) *…+ ι/και (β) *…+ ι/και (γ) οποιαδιποτε μθ τεχνικι 
Ραράβαςθ, από τισ περιλαμβανόμενεσ ςτο 3ο μζροσ του Καταλόγου Ρ, τότε κα επιβάλλονται 
ποινικζσ ριτρεσ (Ροινικζσ ιτρεσ) ςε ςχζςθ με τθν εν λόγω Ραράβαςθ, ςφμφωνα με τον Κατάλογο 
Ρ, με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των επομζνων παραγράφων του παρόντοσ Άρκρου 16. 16.3 
Καμία Ροινικι ιτρα δεν κα επιβάλλεται ςε ςχζςθ με Ραράβαςθ (εφόςον είναι δυνατι θ 
αποκατάςταςθ τθσ), θ οποία ζχει αποκαταςτακεί εγκαίρωσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 
16.1. 16.5 Οι Ροινικζσ ιτρεσ: (α) δεν κα επιβάλλονται για Ραράβαςθ, εφόςον ο ΟΛΘ βρίςκεται 
ςε κζςθ να αποδείξει ότι: (i) θ *…+ ι/και (ii) ο ΟΛΘ ζχει ςυμμορφωκεί πλιρωσ με τισ υποχρεϊςεισ 
του ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, (β) *…+». 

V. Παράρτημα 16.2 παρ. 4 τησ κυρωθείςασ με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 Π 

φμφωνα με τθν παρ. 4 «Μθ τεχνικζσ Ραραβάςεισ» του Παραρτήματοσ 16.2 «ΡΑΑΤΘΜΑ 16.2 – 
Κατάλογοσ Ροινικϊν θτρϊν (Ρ)» τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του Ν.4522/2018 Π 
προβλζπεται ότι: 

Παραπομπή ςε Άρθρο τησ 
φμβαςη Παραχώρηςησ 

Περιγραφή Παράβαςησ 
Σφποσ Παραβίαςησ 
(Ποινικζσ Ρήτρεσ) 

6.2(α)(i) 
Μθ υποβολι του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ χεδίου και Μελζτθσ 
Διαχείριςθσ (Master Plan) ζωσ τθν Θμερομθνία του Αρχικοφ 
Αναπτυξιακοφ χεδίου και Μελζτθσ Διαχείριςθσ. 

Τψθλισ βαρφτθτασ 

(περίοδοσ κλιμάκωςθσ: μθνιαία) 

6.2(α)(ii) 
Μθ υποβολι του Ενθμερωμζνου Αναπτυξιακοφ χεδίου και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ (Master Plan) εντόσ *δζκα (10)+ μθνϊν από 
τθν ζναρξθ τθσ Επενδυτικισ Περιόδου. 

Τψθλισ βαρφτθτασ 

(περίοδοσ κλιμάκωςθσ: μθνιαία) 

6.2 

Μθ υποβολι προςχεδίου του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ χεδίου και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ ι προςχεδίου του Ενθμερωμζνου 
Αναπτυξιακοφ χεδίου και Μελζτθσ Διαχείριςθσ (Master Plan) 
τουλάχιςτον ζξι μινεσ πριν από τισ ιςχφουςεσ καταλθκτικζσ 
θμερομθνίεσ. 

Τψθλισ βαρφτθτασ 

(περίοδοσ κλιμάκωςθσ: μθνιαία) 

Γ. Πραγματικά Περιςτατικά – Λόγοι Αιτήματοσ 

Σο Νομικό Πρόςωπο Δθμοςίου Δικαίου (εφεξισ: ΝΠΔΔ) με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Κεςςαλονίκθσ» - που ιδρφκθκε με το Ν.Δ.2551/1953 (ΦΕΚ Α' 229) με τθν επωνυμία «Ελευκζρα 
Ηϊνθ και Λιμιν Κεςςαλονίκθσ», ωσ αποτζλεςμα τθσ ςυγχϊνευςθσ του ιδρυκζντοσ με το 
Ν.4463/1930 (ΦΕΚ Α' 23) ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία «Λιμενικό Σαμείο Κεςςαλονίκθσ» και του 
ιδρυκζντοσ εν ζτθ 1923 ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία «Επιτροπεία Ελευκζρασ Ηϊνθσ Κεςςαλονίκθσ», 
όπωσ αυτό τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε μεταγενζςτερα με το Ν.Δ.449/1970 (ΦΕΚ Α' 51) - 
δυνάμει τθσ παρ. 1 του ζκτου Άρκρου του Β’ Κεφαλαίου του Ν.2688/1999 μετετράπθ ςε ανϊνυμθ 
εταιρία κοινισ ωφζλειασ με τθν επωνυμία «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε.», «*…+ με 
ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, λειτουργεί κατά τουσ κανόνεσ τθσ ιδιωτικισ 
οικονομίασ, απολαμβάνει διοικθτικισ και οικονομικισ αυτοτζλειασ, τελεί υπό τθν εποπτεία του 
Υπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ και διζπεται από το νόμο και τον κ.ν. 2190/1920 και 
ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του ν. 2414/1996 (ΦΕΚ 135 Α'), κακϊσ και του ν.δ. 2551/1953, 
όπωσ κάκε φορά ιςχφουν.». Ακολοφκωσ, ο Ν.2688/1999 τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με 
τισ διατάξεισ του Άρκρου δεκάτου πζμπτου του Ν.2881/2001 «φκμιςθ Θεμάτων ανζλκυςθσ 
Ναυαγίων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 16) και του Άρκρου δεκάτου εβδόμου του Ν.2892/2001 
«Ελαφρφνςεισ ςτθ φορολογία κεφαλαίου και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 46). φμφωνα με τισ 
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εξουςιοδοτικζσ διατάξεισ που περιζχονται ςτο Άρκρο δζκατο ζβδομο του Ν.2892/2001 (ΦΕΚ Α' 
46), το Ε.Δ. και θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ςυνιψαν ςτισ 27 Λουνίου 2001 ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ (φμβαςθ του 
2001). Με τθ φμβαςθ του 2001, το Ε.Δ. παραχϊρθςε ςτθν Ο.Λ.Κ. Α.Ε. το αποκλειςτικό δικαίωμα 
χριςθσ και εκμετάλλευςθσ των γθπζδων, των κτθρίων και υποδομϊν του Λιμζνα Κεςςαλονίκθσ, 
για αρχικι διάρκεια ςαράντα (40) ετϊν, υπό τουσ εκεί ειδικότερα διαλαμβανόμενουσ όρουσ και 
ςυμφωνίεσ. τθ ςυνζχεια, θ φμβαςθ του 2001 κυρϊκθκε δυνάμει των Άρκρων 2 και 3 του 
Ν.3654/2008 (ΦΕΚ Α' 57). Οριςμζνεσ τροποποιιςεισ των άρκρων 2, 3, 4 και 18 ςτθ φμβαςθ του 
2001, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ παράταςθσ τθσ διάρκειασ τθσ παραχϊρθςθσ κατά δζκα (10) ζτθ, 
εγκρίκθκαν για λογαριαςμό του Ε.Δ. δυνάμει Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ ςτισ 31 Λουλίου 2009 
(ΦΕΚ B' 1643/7.8.2009) και ςυμφωνικθκαν ςε πρόςκετθ πράξθ τθσ φμβαςθσ του 2001, που 
υπογράφθκε μεταξφ του Ε.Δ. και τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ςτισ 22 Λουλίου 2009 (θ Προςκικθ του 2009). 
Ακολοφκωσ, ο κυρωτικόσ Ν.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και 
κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ μεταξφ του 
Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ “Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.” και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ 
Α' 39) και θ Π ζκεςαν το νεότερο πλαίςιο για τθν λειτουργία και τθν οργάνωςθ τθσ εταιρείασ 
«Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.», αςκοφςα τισ εκ νζου ρυκμιςκείςεσ δραςτθριότθτεσ και 
λειτουργίεσ επί του ςυνόλου τθσ δραςτθριότθτάσ τθσ, ωσ ιδιϊτθσ «πάροχοσ ολοκλθρωμζνων 
λιμενικϊν υπθρεςιϊν εντόσ του Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ». 

φμφωνα με τθ Π, και με τθν επιφφλαξθ των όρων και προχποκζςεων που προβλζπονται από 
αυτι (τθ Π), το Ε.Δ. χοριγθςε ςτθν Ο.Λ.Κ. Α.Ε. το «*…+ αποκλειςτικό δικαίωμα κατοχισ, χριςθσ, 
διαχείριςθσ, ςυντιρθςθσ, βελτίωςθσ και εκμετάλλευςθσ των Στοιχείων Ραραχϊρθςθσ *…+», το 
οποίο δικαίωμα, δυνάμει του Άρκρου 4.5 τθσ Π, κα εκπνεφςει τθν 50θ επζτειο τθσ από 2001 
φμβαςθσ, ιτοι τθν 27θ Λουνίου 2051. Σο προαναφερκζν δικαίωμα κα επιτρζπει ενδεικτικά ςτθν 
Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ςφμφωνα με εδάφια (ε), (ςτ) και (θ) του Άρκρου 4.2 τθσ Π, «(ε) να κατεδαφίηει 
υφιςτάμενεσ υποδομζσ, ανωδομζσ και κτιρια ι άλλωσ πωσ να τα διακζτει, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι οι εν λόγω ενζργειεσ διενεργοφνται ςφμφωνα με τουσ όρουσ των απαιτοφμενων διοικθτικϊν 
αδειϊν και διεξάγονται κατά τθ ςυνικθ πορεία των εργαςιϊν του ΟΛΘ ι ζχουν προςδιοριςτεί ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ·(ςτ) να πραγματοποιεί 
κεφαλαιουχικζσ επενδφςεισ ςε υποδομζσ και ανωδομζσ, ςφμφωνα με το εκάςτοτε ιςχφον 
Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, για τθν υποςτιριξθ νζων δραςτθριοτιτων και 
λειτουργιϊν του ΟΛΘ ι τθν επζκταςθ ι ςυνζχιςθ αυτϊν·(θ) με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυμμόρφωςθσ 
με τισ διατάξεισ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και των εφαρμοςτζων νόμων (ςυμπεριλαμβανομζνθσ, 
ενδεικτικά, τθσ νομοκεςίασ ςχετικά με το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, 
οποιωνδιποτε περιβαλλοντικϊν εγκρίςεων και υποχρεϊςεων λιψθσ κατάλλθλων πολεοδομικϊν 
αδειϊν και αδειϊν αςφάλειασ και καταςκευισ), να καταςκευάηει λιμενικζσ υποδομζσ και 
ανωδομζσ (ςυμπεριλαμβανομζνων, ενδεικτικά, πλωτϊν δεξαμενϊν) ςε κατάλλθλεσ κζςεισ εντόσ 
των ορίων τθσ Θαλάςςιασ Λιμενικισ Ηϊνθσ, λαμβάνοντασ δεόντωσ υπόψθ τθ καλάςςια αςφάλεια 
και τθν αςφάλεια τθσ ναυςιπλοΐασ·». Σο εν λόγω δικαίωμα κα υπόκειται πάντοτε (ενδεικτικϊσ και 
όχι περιοριςτικϊσ) ςτον ακόλουκο περιοριςμό, ςφμφωνα με το εδάφιο (δ)(iii) του Άρκρου 4.4 τθσ 
Π, «(δ) το Δικαίωμα δεν περιλαμβάνει κανζνα δικαίωμα εκμετάλλευςθσ του Χϊρου του Λιμζνα 
για ςκοποφσ ι με μζςα που δεν ςυνιςτοφν ςχετικι με τον λιμζνα δραςτθριότθτα, όπωσ 
(ενδεικτικά) τθν αξιοποίθςθ ακίνθτθσ περιουςίασ για ςκοποφσ μθ ςυνδεδεμζνουσ προσ τθ λιμενικι 
δράςθ, βιομθχανικι ι εμπορικι αξιοποίθςθ, αξιοποίθςθ για δραςτθριότθτεσ πολιτιςμοφ ι γενικοφ 
τουριςμοφ (Λοιπζσ Χριςεισ), παρά μόνο ςτθν περιοριςμζνθ ζκταςθ, κατά τθν οποία, οι εν λόγω 
Λοιπζσ Χριςεισ: *…+ (iii) ζχουν ειδικά επιτραπεί ςτο πλαίςιο Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ που ζχει νόμιμα εγκρικεί ςφμφωνα με το Άρκρο 6». 
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φμφωνα με το Άρκρο 7.1 τθσ Π, θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. «*…+ κα μεριμνιςει για τθν εκτζλεςθ του ςυνόλου 
των ζργων και επενδφςεων που απαιτοφνται για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του Λιμζνα 
Θεςςαλονίκθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα Σφμβαςθ και, ειδικότερα, για τθν επίτευξθ των 
Ελαχίςτων Επιπζδων Υπθρεςιϊν» και για τον ςκοπό αυτό κα καταρτίηει, ςφμφωνα με το Άρκρο 7 
τθσ Π, και κα υλοποιεί ζνα μεςοπρόκεςμο πρόγραμμα υποχρεωτικϊν κεφαλαιουχικϊν 
επενδφςεων (το Ρρόγραμμα τθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου) αναφορικά με κάκε Επενδυτικι Περίοδο, 
ςτο οποίο κα εξειδικεφει λεπτομερϊσ τισ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ, κακϊσ και αντίςτοιχεσ 
εκτιμιςεισ ποςϊν επενδφςεων για τθν εν λόγω περίοδο. φμφωνα με το Άρκρο 7.2 τθσ Π, θ 
Ο.Λ.Κ. Α.Ε., κατά τθν Πρϊτθ Επενδυτικι Περίοδο, ζχει αναλάβει τθ δζςμευςθ, απζναντι ςτο Ε.Δ., 
να υλοποιιςει τισ αναφερκείςεσ ςτο Παράρτθμα 7.2 τθσ Π «Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ» 
(εφεξισ: Τ.Ε.), οι κεφαλαιουχικζσ δαπάνεσ των οποίων, επί τθ βάςει του προαναφερκζντοσ 
Παραρτιματοσ, αντιςτοιχοφν ςε Αρχικό Κόςτοσ Αναφοράσ 180.000.000 ευρϊ και ςυνιςτοφν το 
«Ρρόγραμμα τθσ Επενδυτικισ Ρεριόδου αναφορικά με τθν Ρρϊτθ Επενδυτικι Ρερίοδο». 
φμφωνα με το Άρκρο 7.3 τθσ Π, το Παράρτθμα 7.2 προςδιορίηει δφο κατθγορίεσ Πρϊτων Τ.Ε., 
τισ οριηόμενεσ ωσ: α) «Ρροτεραιότθτασ Ι», υνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ 130.000.000€, που δεν 
μπορεί θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να τροποποιιςει, και β) «Ρροτεραιότθτασ ΙΙ», υνολικοφ Κόςτουσ Αναφοράσ 
50.000.000€, που μπορεί, υπό όρουσ και προχποκζςεισ (ενδεικτικά αναφζρεται ο υπό του 
Άρκρου 7.3(α)(ii) τθσ Π όροσ, ο οποίοσ προβλζπει ότι «[…+ ο αρμόδιοσ Κυβερνθτικόσ Φορζασ του 
ΕΔ μπορεί να απορρίψει Ρρϊτεσ Υποχρεωτικζσ Επενδφςεισ Ρροτεραιότθτασ ΙΙ προτεινόμενεσ από 
τον ΟΛΘ ςε αντικατάςταςθ άλλων, για το λόγο ότι δεν ςυνάδουν με το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα 
και Μελζτθ Διαχείριςθσ Λιμζνα *…+»), θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να προτείνει επιπροςκζτωσ ι ςτθ κζςθ τουσ 
άλλεσ επενδφςεισ. 

φμφωνα με το Άρκρο 6.1 τθσ Π, θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε., κατά τθν εκπλιρωςθ των εκπορευόμενων από τθ 
Π επενδυτικϊν υποχρεϊςεϊν τθσ, «[…+ κα ςυμμορφϊνεται ανά πάςα ςτιγμι και από κάκε 
ουςιϊδθ άποψθ με: (α) ζνα Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, όπωσ εκπονείται, 
επικαιροποιείται και εγκρίνεται ςφμφωνα με το Άρκρο 6.2» όπωσ εκάςτοτε ιςχφει ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Άρκρου 6.2 και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ του Παραρτιματοσ 6.2(β) τθσ Π. 

Εν ςυνεχεία και ςφμφωνα με το Άρκρο 6.2(α) τθσ Π, θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κα «(i) καταρτίςει, 
επικαιροποιιςει και υποβάλει προσ ζγκριςθ ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο 6.2 ζνα αρχικό 
αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελζτθ διαχείριςθσ αναφορικά με τον Χϊρο του Λιμζνα για το 
διάςτθμα τουλάχιςτον ζωσ τισ 31 Δεκεμβρίου 2040, *…+, εντόσ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν 
Θμερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ *…+, (ii) *…+.» και κα διαςφαλίηει ότι το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και 
Μελζτθ Διαχείριςθσ ςυμμορφϊνεται, από κάκε άποψθ, με τισ διατάξεισ του Άρκρου 6.2(β) τθσ 
Π. Παράλλθλα δε, για τθν περίπτωςθ τθσ μθ εμπρόκεςμθσ υποβολισ του, εντόσ του 
προβλεπομζνου εκ του προαναφερκζντοσ Άρκρου χρονικοφ διαςτιματοσ των δζκα οκτϊ (18) 
μθνϊν, προβλζπονται ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του Παραρτιματοσ 16.2 τθσ Π υψθλισ βαρφτθτασ 
Ποινικζσ Ριτρεσ με μθνιαία περίοδο κλιμάκωςθσ. 

Αντίςτοιχθ πρόβλεψθ επιβολισ κυρϊςεων (Ποινικϊν Ρθτρϊν) προβλζπονται, ςφμφωνα με τθν 
ιδία παράγραφο του προαναφερκζντοσ Παραρτιματοσ, και ςτθν περίπτωςθ τθσ μθ υποβολισ του 
προςχεδίου Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, τουλάχιςτον ζξι (6) 
μινεσ πριν από τισ ιςχφουςεσ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ του Άρκρου 6.2 τθσ Π, με τθν 
αντίςτοιχθ, αναφορικά με το προςχζδιο του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ 
Διαχείριςθσ, διάταξθ του Άρκρου 6.2(ε) τθσ Π να προβλζπει ότι: «Ο ΟΛΘ ζχει υποβάλει ςτον 
αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ ολοκλθρωμζνο ςχζδιο του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ 
Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, και επιπλζον κα υποβάλει ολοκλθρωμζνο ςχζδιο 
Επικαιροποιθμζνου Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ τουλάχιςτον ζξι (6) 
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μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θ οποία προςδιορίηεται ςτο Άρκρο 6.2 (α).» και του 
Άρκρου 6.2(γ) τθσ Π να προβλζπει ότι: «Τα Μζρθ αναγνωρίηουν και μνθμονεφουν ότι, κατά τθν 
θμερομθνία τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ο ΟΛΘ ζχει υποβάλει ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο ςε μορφι 
ςχεδίου, εγκεκριμζνου από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΟΛΘ, ςυνοδευόμενου από εκτενι 
υποςτθρικτικι τεκμθρίωςθ, Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, για τισ 
απαιτοφμενεσ κατά το νόμο εγκρίςεισ1, που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ ανωτζρω παραγράφου». 

Κατόπιν τοφτων, θ Επιτροπι χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Λιμζνων (εφεξισ: ΕΑΛ), ωσ αρμόδιοσ 
Κυβερνθτικόσ Φορζασ του Ε.Δ., με τθν υπ’ αρικ. 3121.6/22971/2018 Απόφαςι τθσ (ΦΕΚ Α.Α.Π. 
77/25.04.2018) ενζκρινε το μνθμονευόμενο από τθ Π (ωσ υποβλθκζν από τθν Ο.Λ.Κ. Α.Ε.) ςχζδιο 
του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ (Master Plan του Λιμζνα 
Κεςςαλονίκθσ). 

Ακολοφκωσ, με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ ανωτζρω επιςτολισ (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 431/25.04.19), ο 
Πρόεδροσ του Δ.. και Διευκφνον φμβουλοσ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε., αιτικθκε για τισ ενζργειεσ, μεταξφ 
άλλων, και τθσ Αρχισ, ςτο πλαίςιο τθσ εποπτικισ και γνωμοδοτικισ αρμοδιότθτάσ τθσ ςε 
υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ, αναφορικά με τθν από πλευράσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κεϊρθςθ «*…+ ότι τα 
αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα 16.2, ενότθτα 4, Ρίνακασ 3, 4 & 5 τθσ Σφμβαςθσ Ραραχϊρθςθσ 
αφοροφν ςτθν περίπτωςθ μθ προςκόμιςθσ Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ 
Διαχείριςθσ (initial Master Plan) και όχι ςτθν περίπτωςθ τθσ Ο.Λ.Θ. Α.Ε., θ οποία ζχει ιδθ 
υποβάλει το Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ (initial Master Plan) όπωσ 
βεβαιϊνεται και ςτθ Σφμβαςθ Ραραχϊρθςθσ.» και «Σε περίπτωςθ διαφορετικισ ερμθνείασ από 
τθν πλευρά ςασ των πιο πάνω άρκρων *…+» να τφχουν διευκρινίςεωσ οι φερόμενεσ ωσ 
αντικρουόμενεσ μεταξφ τουσ διατυπϊςεισ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ, που αναφζρονται εντόσ 
τθσ επιςτολισ. 

Δ. Ερμηνεία του Άρθρου 6.2 τησ Π. 

Οι κατ’ Άρκρον 6.2(α)(i) και (ii) τθσ Π κανόνεσ και διαδικαςίεσ που ιςχφουν για το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ, αποτελοφν τισ επί τθσ αρχισ αναφορζσ για τθν: 

(i) κατάρτιςθ, επικαιροποίθςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 6.2 και του Παραρτιματοσ 
6.2(β) τθσ Π αναφορικά με τον χϊρο του λιμζνα Κεςςαλονίκθσ για χρονικό διάςτθμα 
τουλάχιςτον ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2040, και υποβολι προσ ζγκριςθ, εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 18 μθνϊν από τθν Θμερομθνία Ζναρξθσ Λςχφοσ (23.02.2018) τθσ Π, ενόσ Αρχικοφ 
Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ «Ο ΟΛΘ κα καταρτίςει, επικαιροποιιςει 
και υποβάλει προσ ζγκριςθ ςφμφωνα με το παρόν Άρκρο 6.2 ζνα αρχικό αναπτυξιακό πρόγραμμα 
και μελζτθ διαχείριςθσ αναφορικά με τον Χϊρο του Λιμζνα για το διάςτθμα τουλάχιςτον ζωσ τισ 
31 Δεκεμβρίου 2040, ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ παραγράφουσ του παρόντοσ Άρκρου 6.2 (το 
Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ), εντόσ δεκαοκτϊ (18) μθνϊν από τθν 
Θμερομθνία Ζναρξθσ Ιςχφοσ (θ Θμερομθνία Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ 
Διαχείριςθσ)» και  

(ii) εκπόνθςθ (εφόςον απαιτείται), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Άρκρου 6.2 και του 
Παραρτιματοσ 6.2(β) τθσ Π αναφορικά με τον χϊρο του λιμζνα Κεςςαλονίκθσ για χρονικό 
διάςτθμα τουλάχιςτον ζωσ τθν 31θ Δεκεμβρίου 2040, και υποβολι προσ ζγκριςθ, εντόσ χρονικοφ 
διαςτιματοσ 10 μθνϊν από τθν αρχι τθσ 2θσ Επενδυτικισ Περιόδου και κάκε μεταγενζςτερθσ 
Επενδυτικισ Περιόδου, ενόσ Επικαιροποιημζνου Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ 
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Διαχείριςθσ «(ii) εφόςον απαιτείται, κα εκπονεί και υποβάλλει ζνα κατάλλθλα ανακεωρθμζνο, 
επικαιροποιθμζνο ι/και αναμορφωμζνο αναπτυξιακό πρόγραμμα και μελζτθ διαχείριςθσ 
αναφορικά με τον Λιμζνα Θεςςαλονίκθσ (ζκαςτο το Επικαιροποιθμζνο Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα 
και Μελζτθ Διαχείριςθσ, ενϊ το Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ και το 
αντίςτοιχο Επικαιροποιθμζνο Ρρόγραμμα και Μελζτθ, όπωσ ιςχφει κατά καιροφσ. κα 
αναφζρονται από κοινοφ το Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ), που κα πλθροί τα 
πρότυπα και τουσ όρουσ που παρατίκενται ςτο παρόν Άρκρο 6.2 κατά τθν αρχι τθσ δεφτερθσ 
Επενδυτικισ Ρεριόδου ςφμφωνα με το Άρκρο 7.1 και εφεξισ ςτθν αρχι κάκε επόμενθσ 
Επενδυτικισ Ρεριόδου.». 

Οι κατ’ Άρκρον 6.2(β) τθσ Π κανόνεσ και περιοριςμοί που ιςχφουν, τόςο επί του Αρχικοφ όςο και 
επί του κάκε Επικαιροποιημζνου Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, 
αποτελοφν βαςικζσ διατάξεισ, και κζτουν αρχζσ ςφνταξθσ κάκε Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ που κα υποβλθκεί κατά τθν διάρκεια τθσ Π, ςτο περιεχόμενο των οποίων 
(αρχϊν) οφείλει κάκε Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ να ςυμμορφϊνεται από 
κάκε άποψθ και βάςει των οποίων κα κρικεί, ιτοι «[…+ (i) με όλουσ τουσ νόμουσ και κανονιςμοφσ 
γενικισ εφαρμογισ, κακϊσ και όλουσ τουσ ιςχφοντεσ υκμιςτικοφσ Κανόνεσ (ii) με τθ μεκοδολογία 
και τισ προδιαγραφζσ που παρατίκενται ςτο ζγγραφο με τίτλο «Ρροδιαγραφζσ Αναπτυξιακοφ 
Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ Λιμζνων Διεκνοφσ Ενδιαφζροντοσ», το οποίο 
χρονολογείται από το Μάρτιο 2013 και δθμοςιεφτθκε από τθ Γενικι Γραμματεία Λιμζνων και 
Λιμενικισ Ρολιτικισ του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ (οι Ρροδιαγραφζσ 
Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ), ι τισ διάδοχεσ κατευκυντιριεσ γραμμζσ 
που ενδζχεται να δθμοςιευτοφν κατά καιροφσ από τον υπεφκυνο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ (iii) 
με τουσ κανόνεσ και τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθν κατάρτιςθ προγραμματικϊν ςχεδίων, 
όπωσ παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 6.2 (β), και (iv) ςτο μζτρο που αφορά ςτον Τομζα Ι, με τισ 
δεςμεφςεισ και περιοριςμοφσ χριςεων που εξειδικεφονται ςτο Άρκρο 6.6 τθσ παροφςασ 
Σφμβαςθσ.» 

τθν ςυνζχεια, θ κατ’ Άρκρον 6.2(γ) τθσ Π διάταξθ αναφζρει ότι «(γ) Τα Μζρθ αναγνωρίηουν και 
μνθμονεφουν ότι, κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ, ο ΟΛΘ ζχει υποβάλει ςτο 
Ελλθνικό Δθμόςιο ςε μορφι ςχεδίου, εγκεκριμζνου από το Διοικθτικό Συμβοφλιο του ΟΛΘ, 
ςυνοδευόμενου από εκτενι υποςτθρικτικι τεκμθρίωςθ, Αρχικό Αναπτυξιακό Ρρόγραμμα και 
Μελζτθ Διαχείριςθσ, για τισ απαιτοφμενεσ κατά το νόμο εγκρίςεισ1, που πλθροί τισ απαιτιςεισ τθσ 
ανωτζρω παραγράφου (β) κατά τθν θμερομθνία τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ και επιπλζον: (i) ζχει 
λάβει τισ εγκρίςεισ με απόφαςθ τθσ ΕΣΑΛ υπ' αρικ. 02/15.07.2002, θ οποία ζχει επικυρωκεί από 
τον Νόμο 4081/2012 που δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ 184/27-09-2012 (Τεφχοσ Α), και (ii) ζχει λάβει 
περαιτζρω τισ περιβαλλοντικζσ εγκρίςεισ, όπωσ παρατίκενται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ 6.2 (γ)». Ιδθ από 
τθν ανάγνωςθ του περιεχομζνου τθσ, προκφπτει ότι θ διάταξθ αυτι αποτελεί ουςιαςτικά τθν, 
κοινϊσ αναγνωριςκείςα από τα μζρθ, υπάρχουςα κατάςταςθ για το Λιμζνα τθσ Κεςςαλονίκθσ, 
κατά το χρόνο ςφνταξθσ τθσ Π, αναφορικά με τθν υποβολι του ςχεδίου Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ 
Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, τθν οποία κατάςταςθ τα μζρθ κζλθςαν να 
μνθμονεφςουν με τθν παροφςα διάταξθ (Άρκρο 6.2(γ) τθσ Π). 

Επιπροςκζτωσ, θ ίδια διάταξθ ςυνιςτά και τθν καταγραφι τθσ ςυμμόρφωςθσ του ςχεδίου 
Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ ωσ προσ τισ επί του 
περιεχομζνου ανωτζρω υποχρεϊςεισ, ιδθ κατά και προ του χρόνου υπογραφισ τθσ Π. 
υγκεκριμζνα, ςτθν ίδια διάταξθ αναφζρεται ςτθν ιδθ «*…+ εκτενι υποςτθρικτικι τεκμθρίωςθ 
*…+.» του ςχεδίου Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ κακϊσ και ότι 
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ιδθ είναι ςφμφωνο ωσ προσ τισ απαιτιςεισ του Άρκρου 6.2(β) τθσ Π («*…+ πλθροί τισ απαιτιςεισ 
τθσ ανωτζρω παραγράφου (β) *…+»). 

Κατά ςυνζπεια των ανωτζρω, θ ςυμβατικι υποχρζωςθ υποβολισ του ςχεδίου Αρχικοφ 
Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ ενϊπιον του αρμοδίου διοικθτικοφ 
οργάνου, ςφμφωνα με το δζκατο πζμπτο άρκρο του Ν.2932/2001, ιτοι τθσ ΕΑΛ, ιδθ κατά το 
χρόνο ςφνταξθσ και ακολοφκωσ τθσ υπογραφισ τθσ Π, κρίνεται ωσ πλθρωκείςα. Θ τυχόν περί 
του αντικζτου ερμθνεία κα αντιτίκετο και ςτθν κατ’ Άρκρον 6.2(ε) τθσ Π διάταξθ θ οποία 
προβλζπει ότι: «Ο ΟΛΘ ζχει υποβάλει ςτον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ ολοκλθρωμζνο 
ςχζδιο του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ *…+». 

Περαιτζρω, θ αναφορά τθσ παραπομπισ ςτθν υποςθμείωςθ «1» του Άρκρου 6.2(γ) τθσ Π 
προβλζπει και επιφυλάςςεται επικαιροποίθςθσ του ςχεδίου Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ 
Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, «*…+ ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο, αναλόγωσ τθσ προόδου 
τθσ διαδικαςίασ διοικθτικϊν εγκρίςεων». Θ επικαιροποίθςθ τθσ προαναφερκείςασ 
υποςθμείωςθσ («1») αναφζρεται ςε αντικειμενικοφσ λόγουσ ςυνδεόμενουσ με τθ τυχόν μθ 
χοριγθςθ των αιτθκζντων διοικθτικϊν εγκρίςεων για οριςμζνα ι για ςφνολο των ζργων που 
περιζχονται ςτο ςχζδιο Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ (μθ 
κζλοντασ να προκαταβάλει τθν κρίςθ του αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου, ιτοι τθσ ΕΑΛ). Σο δε 
Άρκρο 6.2(α) τθσ Π, διατθρεί το δικαίωμα υπζρ του Διοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να 
επικαιροποιιςει το, ιδθ κατά το χρόνο ςφνταξθσ και υπογραφισ τθσ Π, υποβλθκζν ςχζδιο 
Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ από τθν Θμερομθνία Ζναρξθσ 
Λςχφοσ τθσ Π, αν ικελε να προβεί ςε διαφορετικι ςτάκμιςθ των εργαςιϊν και πλάνων από τα 
προτακζντα από τουσ προκατόχουσ του (ιτοι το απερχόμενο Δ). Οφτωσ ειπείν, θ Π δεν 
προκαταλαμβάνει τθν ουςιαςτικι εκτίμθςθ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε., για τθν υποκετικι περίπτωςθ που κα 
εδιλωνε να απζχει των ιδθ χορθγθκζντων εγκρίςεων και να επιδιϊξει ζτερο πλάνο ανάπτυξθσ 
του Λιμζνα για τθν Πρϊτθ Επενδυτικι Περίοδο. Σοφτο αποτελεί δικαίωμα τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε., και όχι 
υποχρζωςθ. 

Σο δε Άρκρο 6.2(δ) αποτελεί διάταξθ μεταβατικοφ χαρακτιρα, καλφπτοντασ το χρονικό διάςτθμα 
ζωσ ότου το υποβλθκζν ςχζδιο Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ 
καταςτεί εγκρικζν από το αρμόδιο διοικθτικό όργανο και κατά το οποίο (μεταβατικό διάςτθμα) θ 
Ο.Λ.Κ. Α.Ε. «*…+ δεςμεφεται να ςυμμορφϊνεται, από κάκε ουςιϊδθ άποψθ, με τισ υφιςτάμενεσ 
εγκρίςεισ που απαρικμοφνται ςτισ υπο-παραγράφουσ (i) και (ii) του Άρκρου 6.2 (γ) και ςυμφωνεί 
να μθν υπερβαίνει τουσ αντίςτοιχουσ περιοριςμοφσ τουσ *…+». 

Σο Άρκρο 6.2(ε) τθσ Π ειςάγει διάκριςθ ωσ προσ τθν υποβολι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου μεταξφ 
Αρχικοφ και Επικαιροποιημζνου Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ. Πιο 
ςυγκεκριμζνα ςτθν ίδια διάταξθ, το μεν ςχζδιο του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ προβλζπεται ωσ ιδθ υποβλθκζν «Ο ΟΛΘ ζχει υποβάλει ςτον αρμόδιο 
Κυβερνθτικό Φορζα του ΕΔ ολοκλθρωμζνο ςχζδιο του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ *…+», ενϊ το δε ςχζδιο του Επικαιροποιημζνου Αναπτυξιακοφ 
Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ (το οποίο αφορά ςε μεταγενζςτερο ςτάδιο τθσ Π) 
προβλζπεται ωσ προσ υποβολι υπόχρεο εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ζξι (6) μθνϊν προ τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ θ οποία προβλζπεται ςτο Άρκρο 6.2(α) τθσ Π «*…+ κα υποβάλει 
ολοκλθρωμζνο ςχζδιο Επικαιροποιθμζνου Αναπτυξιακοφ Ρρογράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ 
τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θ οποία προςδιορίηεται ςτο 
Άρκρο 6.2 (α).». 
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Σζλοσ, θ αναφορά τθσ παρ. 4 «Μθ τεχνικζσ Ραραβάςεισ» του Παραρτιματοσ 16.2 «ΡΑΑΤΘΜΑ 
16.2 – Κατάλογοσ Ροινικϊν θτρϊν (Ρ)» τθσ Π, ςχετικά με τθ περιγραφείςα παράβαςθ «Μθ 
υποβολι προςχεδίου του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Σχεδίου και Μελζτθσ Διαχείριςθσ ι προςχεδίου 
του Ενθμερωμζνου Αναπτυξιακοφ Σχεδίου και Μελζτθσ Διαχείριςθσ (Master Plan) τουλάχιςτον ζξι 
μινεσ πριν από τισ ιςχφουςεσ καταλθκτικζσ θμερομθνίεσ.», με παραπομπι ςτο Άρκρο 6.2 τθσ Π 
εν ςυνόλω, δεν δφναται εφαρμογισ για τθν περίπτωςθ υποβολισ του ςχεδίου (ι προςχεδίου) 
Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, κακόςον τόςο από τθν Π 
κεωρείται ιδθ ωσ υποβλθκζν, ςφμφωνα με τα ωσ άνω αναφερκζντα, όςο και από τθν εγκριτικι 
κατάςταςι του από τον αρμόδιο Κυβερνθτικό Φορζα του Ε.Δ. (ΕΑΛ), ο οποίοσ με τθν υπ’ αρικ. 
3121.6/22971/2018 Απόφαςι του, δθμοςιευκείςα ςτο ΦΕΚ Α.Α.Π.77/25.04.2018, ενζκρινε το εν 
λόγω ςχζδιο κακιςτϊντασ το, ωσ το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ του 
Λιμζνα Κεςςαλονίκθσ. 

υνακόλουκα, θ αναφορά τθσ παρ. 4 «Μθ τεχνικζσ Ραραβάςεισ» του Παραρτιματοσ 16.2 
«ΡΑΑΤΘΜΑ 16.2 – Κατάλογοσ Ροινικϊν θτρϊν (Ρ)» τθσ Π ςχετικά με τθ περιγραφείςα 
παράβαςθ «Μθ υποβολι του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Σχεδίου και Μελζτθσ Διαχείριςθσ (Master 
Plan) ζωσ τθν Θμερομθνία του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Σχεδίου και Μελζτθσ Διαχείριςθσ.», με 
παραπομπι ςτο Άρκρο 6.2(α)(i) τθσ Π, δεν δφναται εφαρμογισ κακ’ ότι υφίςταται ιδθ από τθν 
25θ Απριλίου 2018 εγκεκριμζνο Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ του 
Λιμζνα Κεςςαλονίκθσ. 

ΓΛΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΣΕΙ 

Θ ςυμβατικι, κατ’ Άρκρον 6.2(α)(i) και κατ’ Άρκρον 6.2(ε) τθσ κυρωκείςασ με το Άρκρο 1 του 
Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39) φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε., υποχρζωςθ υποβολισ, ενϊπιον του κατ’ Άρκρον 15 του 
Ν.2932/2001 αρμοδίου διοικθτικοφ οργάνου (ιτοι τθσ Επιτροπισ χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ 
Λιμζνων), του Αρχικοφ Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ κακϊσ και του 
προςχεδίου αυτοφ, κατά το χρόνο ςφνταξθσ και ακολοφκωσ τθσ υπογραφισ τθσ εν λόγω 
υμβάςεωσ Παραχϊρθςθσ, ερμθνεφεται άνευ οιαςδιποτε αμφιςβθτιςεωσ ωσ ιδθ πλθρωκείςα, 
ςφμφωνα και με τθν ανωτζρω υπαγωγι. 

Θ δε αντίςτοιχθ, κατ’ Άρκρον 6.2(α)(ii) τθσ ιδίασ υμβάςεωσ, υποχρζωςθ υποβολισ του 
Ενημερωμζνου Αναπτυξιακοφ χεδίου και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, εφόςον απαιτθκεί, αναφζρεται 
και ςυνδζεται με τθν ζναρξθ τθσ δεφτερθσ και κάκε επόμενθσ Επενδυτικισ Περιόδου και δεν 
αφορά τθν τρζχουςα, πρϊτθ, Επενδυτικι Περίοδο, θ οποία ιδθ από τθν 18θ Μαρτίου 2019 
διανφεται, ςφμφωνα με τθν από πλευράσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ Α.Ε. αποςταλκείςα 
(με αρικ. Πρωτ. ΟΛΚ 2112/18.03.2019) προσ το Ελλθνικό Δθμόςιο γραπτι ειδοποίθςθ Ζναρξθσ 
Εργαςιϊν των πρϊτων Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων. 
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