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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 

   

ΑΠΟΦΑΗ 50/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 1 η

 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Απόψεισ τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων επί του κειμζνου αναφερόμενου ωσ «χζδιο 

Ανάπτυξησ Λιμζνα» τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. 
 

Σθν 1θ Μαρτίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 31θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

 

 

 
  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςε απόψεισ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ Ρ.Α.Λ.) επί του κειμζνου επιγραφομζνου ωσ «χζδιο 
Ανάπτυξθσ Λιμζνα» (εφεξισ «.Α.Λ.») τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ (εφεξισ Ο.Λ.Π.) Α.Ε., 
δυνάμει των διατάξεων του Άρκρου 6.3(γ)(iv)(Δ) τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ (εφεξισ Π) μεταξφ 
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου (εφεξισ ΕΔ) και τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., κυρωκείςασ με τον Ν.4404/2016. 
Επιπροςκζτωσ, δυνάμει του Άρκρου 113 § (α) και (β) του Ν. 4389/2016, το υπό εξζταςθ κζμα 
εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ. Ο Πρόεδροσ, επιςθμαίνει ότι το υπό ςυηιτθςθ κζμα αφορά 
ςτο .Α.Λ. και όχι ςτο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελζτθ Διαχείριςθσ (Master Plan). Κατόπιν 
δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 
26.02.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτιν, τα Μζλθ τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

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

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

1) ε ότι αφορά το από 21.02.2017 κείμενο «Προςχζδιο χεδίου Ανάπτυξθσ Λιμζνα» (εφεξισ 
Προςχζδιο .Α.Λ.) τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., θ Ρ.Α.Λ. διατφπωςε επιςιμωσ τισ απόψεισ τθσ ςτθν από 
10.03.2017 17θ ςυνεδρίαςι τθσ (κζμα 4ο), οι οποίεσ με το υπ’ αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 111/17.3.17 
ζγγραφο, διαβιβάςτθκαν ςτον Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. τισ 22/6/2017 
το υποβλθκζν (ςτισ 20.06.2017) κείμενο «Προςχζδιο .Α.Λ.» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
διαμοιράςτθκε θλεκτρονικά ςτα μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. προσ ενθμζρωςθ και διατφπωςθ τυχόν νζων 
παρατθριςεων, εντόσ 48 ωρϊν.  

2) Αναφορικά με το από 09.08.2017 κείμενο «.Α.Λ.» τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., θ Ρ.Α.Λ. διατφπωςε εκ 
νζου τισ απόψεισ τθσ ςτθν από 28.08.2017 23θ ςυνεδρίαςι τθσ, οι οποίεσ με το υπ’ αρ. πρωτ. 
Ρ.Α.Λ. 440/1.9.17 ζγγραφο, διαβιβάςτθκαν ςτθν Γενικι Γραμματεία Λιμζνων Λιμενικισ 
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων (εφεξισ ΓΓΛΛΠΝΕ). 

3) τισ 08/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 248/08.02.18) κοινοποιικθκε, με το διαβιβαςκζν ζγγραφο 
τθσ ΓΓΛΛΠΝΕ, ςτθ Ρ.Α.Λ. ανακεωρθμζνο κείμενο «.Α.Λ.» τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε.. Επί του 
αντικειμζνου του κζματοσ θ ΓΓΛΛΠΝΕ εηιτθςε τισ απόψεισ τθσ Αρχισ (Ρ.Α.Λ.), ςφμφωνα και 
με τισ διατάξεισ του Άρκρου 6.3 τθσ Π. 

Νομικό Πλαίςιο 

1) Σο Άρκρο 1 (Κφρωςθ τθσ φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ) του Ν.4404/16 (ΦΕΚ Α’126/2016): «Για 
τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε ενιαίο κείμενο τθσ 
από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ Δθμοςίου και τθσ 
Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ».  

2) Σο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94/2016): «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
το Άρκρο 113. 

3) Σο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45/1999): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 
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4) Σο Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α’102/2013): Αναςυγκρότθςθ του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Αιγαίου 
και άλλεσ διατάξεισ.  

5) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

6) Σθν απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

Επί του αντικειμζνου του κζματοσ, παρατίκενται οι κάτωκι Γενικζσ και Σεχνικζσ Παρατθριςεισ, 
ςφμφωνα με το Άρκρο 6.3(γ)(iv)(Δ) τθσ Π. 

Γενικζσ Παρατηρήςεισ 

1) Η κατάρτιςθ του εν κζματι χεδίου οφείλει να ακολουκιςει «…τουσ κανόνεσ και τισ 
κατευκυντιριεσ γραμμζσ… …όπωσ παρατίκενται ςτο ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ 6.3(β)», όπωσ προβλζπεται 
ςτο Άρκρο 6.3(β)(iii) τθσ Π, πιο ςυγκεκριμζνα και ςφμφωνα με τθν παράγραφο (i) (Σ) τθσ 
«...λεπτομεροφσ περιγραφισ των πθγϊν… …των κεφαλαιακϊν αναγκϊν…». Η λεπτομερισ 
αυτι περιγραφι, κακϊσ και ο βακμόσ ωρίμανςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, απουςιάηει από το 
υποβλθκζν κείμενο. 

2) Σα ςτοιχεία περιγραφισ και τεκμθρίωςθσ των λεγόμενων ωσ Πρόςκετων Επενδφςεων 
νοοφνται ωσ προκαταρκτικά, κακότι οι εν λόγω επενδφςεισ προσ το παρόν φαίνεται να 
ευρίςκονται ςε αρχικά ςτάδια ςχεδιαςμοφ. Προτείνεται θ επίςπευςθ των ςχετικϊν 
διαδικαςιϊν ωρίμανςθσ. 

3) τθν ςελίδα 12 του εν κζματι χεδίου αναφζρεται· «…θ ΟΛΠ ΑΕ ζχει αποφαςίςει τθν αίτθςθ 
παράταςθσ υποβολισ των μελετϊν για τισ Τποχρεωτικζσ Επενδφςεισ υπ’ αρικμόν Τ.Ε.01, 
Τ.Ε.03, Τ.Ε.04, Τ.Ε.05, Τ.Ε.06, Τ.Ε.10 και Τ.Ε.11-Φάςθ Β ςτο Ελλθνικό Δθμόςιο (ΡΑΛ και Τπ. 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ), θ οποία κα ςυνοδεφεται με αιτιολογικι ζκκεςθ των 
λόγων αίτθςθσ παράταςθσ.»  

Σο εν λόγω αίτθμα, ςφμφωνα με τθν από 31.01.2018 υποβλθκείςα ςτθ Ρ.Α.Λ. αίτθςθ 
κεραπείασ τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., που ερείδεται ςτο Άρκρο 29.3 τθσ Π, για τθν υποβολι των 
χεδίων Οριςτικϊν Μελετϊν ζωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2018, αφορά τισ Τποχρεωτικζσ 
Επενδφςεισ (εφεξισ Τ.Ε.) υπ’ αρ. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 και 11 – φάςθ Β του Παραρτιματοσ 
7.2 τθσ Π. 

4) τθν ςελίδα 15 του εν κζματι χεδίου αναφζρεται· «…φμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 2016 Π, 
θ ανϊτατθ ςυνολικι διάρκεια τθσ διαδικαςίασ αδειοδότθςθσ ορίηεται ςτισ εκατόν είκοςι (120) 
θμζρεσ, από τθν ολοκλιρωςθ και κατάκεςθ των μελετϊν ςτον Ανεξάρτθτο Μθχανικό 
(προβλζπεται ζγκριςθ εντόσ 30 θμερϊν) και κατόπιν ςτθν Διεφκυνςθ Σεχνικϊν Ζργων τθσ 
Περιφζρειασ Αττικισ (εντόσ 90 θμερϊν)…» 

Κρίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα των εγκρίςεων των λεγομζνων Πρόςκετων Επενδφςεων 
κα πρζπει να εκτιμθκοφν εκ νζου ςε ςυνάρτθςθ με τον βακμό ωρίμανςισ τουσ. 

5) τισ ςελίδεσ 55 και 68 του εν κζματι χεδίου αναφζρεται· «Πρζπει να ςθμειωκεί ότι βάςει και 
του Άρκρου 6.6 τθσ .Π. ο ΟΛΠ δεςμεφεται ότι κα διαβουλευκεί με το Διμο Πειραιά για τθν 
καταςκευι ζργων (πζραν των Τποχρεωτικϊν Επενδφςεων) ςτον Κεντρικό Λιμζνα που 
ςχετίηονται με τθν υποδοχι κρουαηιερόπλοιων και των επιβατϊν αυτϊν, κακϊσ και με τισ 
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ςχετικζσ υποδομζσ, τα αποτελζςματα των οποίων κα λθφκοφν υπόψθ από πλευράσ 
κυκλοφοριακϊν και περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων». 

Με δεδομζνο το εν τοισ πράγμαςι ατελζςφορον του χρονιςμοφ μεταξφ .Α.Λ και 
Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και Μελζτθσ Διαχείριςθσ, ςφμφωνα με τθ Γνωμοδότθςθ 5/2018 
τθσ Αρχισ, δζον όπωσ ςτο εν λόγω χζδιο λθφκοφν υπ’ όψιν τα προςθκόντωσ επεξεργαςμζνα 
αποτελζςματα τθσ προβλεπόμενθσ, για τθ κατάρτιςθ του Αναπτυξιακοφ Προγράμματοσ και 
Μελζτθσ Διαχείριςθσ, διαβοφλευςθσ, παρατακείςασ βάςει τθσ 73/01/20.02.18 απόφαςθσ τθσ 
Επιτροπισ χεδιαςμοφ και Ανάπτυξθσ Λιμζνων, και υπό το πρίςμα των όρων και περιοριςμϊν 
που απορρζουν από το Άρκρο 4 τθσ Π. 

Σεχνικζσ Παρατηρήςεισ 

1) τθν ςελίδα 14 του εν κζματι χεδίου αναφζρεται· «Ζχει ιδθ εκπονθκεί τροποποίθςθ τθσ 
Αρχικισ ΑΕΠΟ (ΚΤΑ 104050/17.05.2006), που περιλαμβάνει μεταξφ άλλων και όλα τα ζργα 
των Τποχρεωτικϊν και Πρόςκετων Επενδφςεων, θ οποία εγκρίκθκε από το Δ του ΟΛΠ και 
ζχει υποβλθκεί για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια Τπθρεςία (ΔΙ.ΠΑ) με αρικμό πρωτοκόλλου: 
37799/08-09-2017.» 

φμφωνα με τθν υπ’ αρικ. β) Σεχνικι Παρατιρθςθ, δζον όπωσ αναδιατυπωκεί θ ωσ άνω 
πρόταςθ, κακότι θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν δφναται να εκπονιςει θ ίδια τροποποίθςθ των όρων τθσ 
ΑΕΠΟ. 

2) τθν ςελίδα 24 του εν κζματι χεδίου αναφζρεται· «θμειϊνεται, ότι μετά από ςυνεργαςία 
του PMD, του Σμιματοσ Ζργων και τθσ Νομικισ Τπθρεςίασ τθσ ΟΛΠ Α Ε, ςυντάχκθκε τελικό 
ςχζδιο Προεδρικοφ Διατάγματοσ για τθν ζκδοςθ Όρων Δόμθςθσ εντόσ τθσ Χ.Λ.Η., το οποίο κα 
υποβλθκεί πρϊτα ςτθν ΕΑΛ για ζγκριςθ και ςτθ ςυνζχεια κα προωκθκεί ςτισ Αρμόδιεσ 
Τπθρεςίεσ για τθν ζκδοςθ Προεδρικοφ Διατάγματοσ, με ςκοπό να κακοριςτοφν οι όροι 
δόμθςθσ/χριςεισ γθσ του ΟΛΠ. ε κάκε περίπτωςθ, για τον τελικό και οριςτικό ςχεδιαςμό των 
ζργων, κα λθφκοφν υπόψθ οι εγκεκριμζνεσ από τθν ΕΑΛ χριςεισ γθσ/όροι δόμθςθσ.» 

φμφωνα με τθν υπ’ αρικ. γ) Σεχνικι Παρατιρθςθ, δζον όπωσ αναδιατυπωκεί θ ωσ άνω 
πρόταςθ, κακότι θ Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν δφναται να ςυντάξει θ ίδια ςχζδιο Προεδρικοφ 
Διατάγματοσ, βάςει του οποίου εκδίδονται όροι δόμθςθσ εντόσ τθσ Χ.Λ.Ζ. 

3) το κεφάλαιο 4.4.2 τθσ ςελίδασ 146 του εν κζματι χεδίου, ςτο οποίο πραγματοποιείται 
αναφορά ςτο ΕΡΓΟ: «Βελτίωςθ και υντιρθςθ Τποδομϊν Λιμζνα (χζδιο τθσ Επενδυτικισ 
Περιόδου #5 – Προτεραιότθτα II)», απουςιάηουν τα διαγράμματα χρονικοφ προγραμματιςμοφ 
(διάγραμμα Gantt) και χρθματοροϊν (cash flow) και ο πίνακασ προχπολογιςμοφ των 
εργαςιϊν του ζργου. 

4) Η υπ’ αρικ. 3θ εργαςία «ΕΙΔΙΚΑ ΣΡΩΜΑΣΑ ΚΤΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚ ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ (ΕΤΚΑΜΠΣΑ 
ΣΙΜΕΝΣΟΣΡΩΜΑΣΑ) ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΟΔΟ ΑΠΟ ΤΠΟΚΑΦΕ» του πίνακα 4.4 
«Προχπολογιςμόσ για τθ βυκοκόρθςθ του Κεντρικοφ Λιμζνα Πειραιά» τθσ ςελίδασ 76 του εν 
κζματι χεδίου, ο οποίοσ αφορά ςτο ΕΡΓΟ: «Βυκοκόρθςθ Κεντρικοφ Λιμζνα (χζδιο τθσ 
Επενδυτικισ Περιόδου #7 –Προτεραιότθτα I)», αφορά εν γζνει εργαςία ςυντιρθςθσ 
υποδομϊν λιμζνα και όχι εργαςία ςυντιρθςθσ βυκοκόρθςθσ του λιμζνα. 
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ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

τθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για τθν αποςτολι, των ωσ άνω Παρατθριςεων τθσ Ρ.Α.Λ. επί 
του κειμζνου αναφερομζνου ωσ «χζδιο Ανάπτυξθσ Λιμζνα» ςτθ Γενικι Γραμματεία Λιμζνων και 
Λιμενικισ Πολιτικισ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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