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Πρόεδρος: Σκάγιαννης Παντολέων 

Δ/νων Σύμβουλος: Τοζίδης Γεώργιος 

Μέλη: Κλείτσας Ιωάννης, Σακελλαρίου Νικόλαος, Παπαδούλης Απόστολος, Κρητικός Θωμάς, 

Παπανδρέου Αριστείδης – Κων/νος 

Απόντες: Τζήμος Κων/νος, Μπασδάνης Αριστοτέλης, Ψαθά Ευαγγελία 

Γραμματέας: Ακριβούση Ελένη, υπάλληλος Δ/κού Τμήματος ΟΛΒ AE 

 

Στο Βόλο σήμερα την 21-03-2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00΄, συνήλθε στα γραφεία της 

Εταιρείας, μετά από πρόσκληση του Προέδρου της κ. Σκάγιαννη Παντολέοντος την  

18-03-2019 το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, για συζήτηση του παρακάτω θέματος και 

λήψη σχετικής απόφασης. 

................. 

Θέμα 6ο: Έγκριση υιοθέτησης μέτρων συμμόρφωσης με το θεσπισμένο κανονιστικό πλαίσιο 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης Φεβρουαρίου 2017, αναφορικά με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 

κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων 

 

Ο κ. Πρόεδρος αναφερόμενος στο θέμα, έθεσε υπόψη του ΔΣ τα εξής: 

Η Διεύθυνση Δ.Ο.Ε. έχοντας υπόψη :  

1. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

15ης Φεβρουαρίου 2017 (εφεξής χάριν συντομίας θα αναφέρεται ως «ο Κανονισμός» επί της 

παρούσας) για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών 

κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (επισυνάπτεται σε φύλλο της 

επίσημης εφημερίδας της Ε.Ε.). 

2. Το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 3111.2-1/9936/2019/07-02-2019 έγγραφο του 

ΥΝΑΝΠ/ΓΓΛΛΠΝΕ/ΓΔΛΛΠΝΕ/ΔΛΠ/Α΄. 

3. Τη διαπίστωση της αναγκαιότητας συμμόρφωσης με τα προβλεπόμενα στον εν λόγω 

Κανονισμό και από το φορέα μας.  

4. Το Ν.2932/2001 (ΦΕΚ 145 Α΄)-(ιδρυτικού Νόμου της Ο.Λ.Β. Α.Ε.). 

5. Την από 7/9/2012 ΠΝΠ (ΦΕΚ 175 Α΄). 

6. Το ισχύον Καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

7. Το άρθρο 105, του Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α΄), όπως ισχύει και αναφέρεται στο 

ρυθμιστικό πλαίσιο της παροχής λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου. 

8. Το Π.Δ. 293/1986, περί κανονισμού για την ασφαλή πετρέλευση πλοίων. 

9. Την υπ’ αριθμ. 3131.1/07/1997 (ΦΕΚ 1136 Β΄), περί εγκρίσεως Γεν. Κανονισμού Λιμένος 

αρ. 17. 

10. Την υπ’ αριθμ. 14366/416/2016 (ΦΕΚ 1110 Β΄), περί εθνικού μητρώου 

φορτοεκφορτωτών. 

11. Την υπ’ αριθμ. 249/2014 γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ., η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον 

Υ.Ν.Α. 
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12. Το πνεύμα του δημοσιευθέντος Κανονισμού που συνίσταται στη μη επιβολή 

αναιτιολόγητων προσκομμάτων σε παρόχους των υπηρεσιών που αναφέρονται επ’ αυτού. 

13. Την αναγκαιότητα προσαρμογής της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ως διοικητικού/διαχειριστικού φορέα 

του λιμένα Βόλου, στα προβλεπόμενα επί του εν λόγω Κανονισμού, εντός των προθεσμιών 

που τίθενται για την εφαρμογή του (24/3/2019), σε σχέση και (i) με τις επιμέρους χρονικές 

προθεσμίες που θέτουν διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού (π.χ. επιβολή ή/και τροποποίηση 

τελών λιμενικών υποδομών, όπως προβλέπονται στο άρθρο 13-παρ. 5, του Κανονισμού, 

απαιτεί δύο μήνες προ της ισχύος του παροχή σχετικής ενημέρωσης στους χρήστες) & (ii) τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 15 του Κανονισμού, περί διαβούλευσης με τους χρήστες του λιμένα. 

14. Την αναγκαιότητα μη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα Βόλου. 

15. Τη σύμφωνη γνώμη του νομικού συμβούλου της ΟΛΒ ΑΕ κ. Στρατηγόπουλου Χρίστου 

επί του περιεχομένου της εισήγησης. 

Ε  Ι  Σ  Η  Γ  Ε  Ι  Τ  Α  Ι 

1. Τη μη θεσμοθέτηση, επί του παρόντος, ελάχιστων απαιτήσεων για τους παρόχους των 

αναφερόμενων, επί του εν λόγω Κανονισμού, λιμενικών υπηρεσιών και συναφώς τη διατήρηση 

της υποχρέωσης συμμόρφωσης των τελευταίων, μόνον με τις βασικές απαιτήσεις που τυχόν 

τίθενται από αντίστοιχη νομοθεσία. Η δραστηριοποίηση των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών 

που κατέχουν ή θα κατέχουν τις βασικές οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία βασικές 

απαιτήσεις θα γίνεται αποκλειστικά από επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες σε 

μητρώο παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, που εφεξής θα τηρεί η Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η εγγραφή στο εν 

λόγω μητρώο θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, οι οποίοι επιθυμούν την 

επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στο λιμένα Βόλου, διοικητικής/διαχειριστικής 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατόπιν προσκόμισης των δικαιολογητικών που κάθε φορά θα 

απαιτούνται από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. Αιτία μη εγγραφής ή διαγραφής από το μητρώο αυτό είναι η 

μη κατοχή των βασικών απαιτήσεων που εκάστοτε θέτει η σχετική νομοθεσία ή/και η μη 

συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του εν λόγω Κανονισμού ή/και η παραβίαση του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί παροχής των εν λόγω λιμενικών υπηρεσιών. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει για τις λιμενικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντίστοιχο πλαίσιο του 

Κανονισμού, με την επιφύλαξη εφαρμογής των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 105, του 

Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α΄), όπως ισχύει. 

2. Τη μη επιβολή υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας στους παρόχους των 

λιμενικών υπηρεσιών που αναφέρονται στον εν λόγω Κανονισμό και δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στο λιμένα Βόλου, ως απόρροια της αναφερόμενης στην παρ. 1 ανωτέρω, 

επιλογής και με την επιφύλαξη που αναφέρεται επ’ αυτής. 

3. Τη λογιστική προσαρμογή της οικονομικής λειτουργίας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την εφαρμογή 

των προβλέψεων του άρθρου 11, του εν λόγω Κανονισμού, περί διαφάνειας των 

χρηματοοικονομικών σχέσεων. 

4. Τη μη θεσμοθέτηση τελών υποδομής επί του παρόντος, καθώς τούτο είναι θεσμικά 

ανέφικτο δεδομένων των τιθέμενων, επί του Κανονισμού, χρονικών περιορισμών, για την 

καθιέρωση/εφαρμογή τους, αλλά και την αναγκαιότητα πραγματοποίησης προηγούμενης 

διαβούλευσης με τους χρήστες του λιμένα και άντλησης αντίστοιχης πληροφόρησης από τους 

παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Η θεσμοθέτηση τελών υποδομής θα εξεταστεί μόλις 

διαμορφωθεί εναργέστερο περιβάλλον της μεθόδου διαβούλευσης με τους χρήστες, της ρητής 

διευκρίνισης των προσώπων που είναι οι υπόχρεοι καταβολής τους (οι χρήστες ή οι πάροχοι 

των λιμενικών υπηρεσιών που προβαίνουν σε χρήση του λιμένα για την άσκηση της 
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δραστηριότητάς τους), ενώ διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές 

προβλέψεις της εγκεκριμένης αρμοδίως αντίστοιχης τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε., 

που σχετίζεται με τη χρήση λιμενικών υποδομών από τους χρήστες του λιμένα, η οποία 

συνδιαμορφώνεται από τις παρακάτω αναφερόμενες Κ.Υ.Α.: 

• υπ’ αριθμ. 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 (ΦΕΚ 2341 Β΄), 

• υπ’ αριθμ. 1692/26-5-2014 ΔΕΔΕΚΟ (ΦΕΚ 1402 Β΄) & 

• υπ’ αριθμ. 3113.11/31087/2016 (ΦΕΚ 1111 Β΄). 

Επισημαίνεται ότι η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα προχωρήσει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, στη 

σύνταξη πρότασης νέων τιμολογιακών χρεώσεων, οι οποίες θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση 

της έγκρισής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία/ 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στη Ρ.Α.Λ. και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

6. Την κοινοποίηση της παρούσας στο Κ.Λ. Βόλου. 

7. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια 

υλοποίησης των αναφερομένων στην παρούσα. 

8. Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΣ να αποφασίσουν για το θέμα 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

ο μ ό φ ω ν α  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

1. Τη μη θεσμοθέτηση, επί του παρόντος, ελάχιστων απαιτήσεων για τους παρόχους των 

αναφερόμενων, επί του εν λόγω Κανονισμού, λιμενικών υπηρεσιών και συναφώς τη διατήρηση 

της υποχρέωσης συμμόρφωσης των τελευταίων, μόνον με τις βασικές απαιτήσεις που τυχόν 

τίθενται από αντίστοιχη νομοθεσία. Η δραστηριοποίηση των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών 

που κατέχουν ή θα κατέχουν τις βασικές οριζόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία βασικές 

απαιτήσεις θα γίνεται αποκλειστικά από επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι εγγεγραμμένες σε 

μητρώο παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, που εφεξής θα τηρεί η Ο.Λ.Β. Α.Ε. Η εγγραφή στο εν 

λόγω μητρώο θα είναι υποχρεωτική για το σύνολο των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού, οι οποίοι επιθυμούν την 

επαγγελματική δραστηριοποίησή τους στο λιμένα Βόλου, διοικητικής/διαχειριστικής 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Β. Α.Ε., κατόπιν προσκόμισης των δικαιολογητικών που κάθε φορά θα 

απαιτούνται από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. Αιτία μη εγγραφής ή διαγραφής από το μητρώο αυτό είναι η 

μη κατοχή των βασικών απαιτήσεων που εκάστοτε θέτει η σχετική νομοθεσία ή/και η μη 

συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του εν λόγω Κανονισμού ή/και η παραβίαση του 

ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί παροχής των εν λόγω λιμενικών υπηρεσιών. Η παρούσα 

ρύθμιση ισχύει για τις λιμενικές υπηρεσίες που εμπίπτουν στο αντίστοιχο πλαίσιο του 

Κανονισμού, με την επιφύλαξη εφαρμογής των προβλέψεων της διάταξης του άρθρου 105, του 

Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 184 Α΄), όπως ισχύει. 

2. Τη μη επιβολή υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας στους παρόχους των 

λιμενικών υπηρεσιών που αναφέρονται στον εν λόγω Κανονισμό και δραστηριοποιούνται ή θα 

δραστηριοποιηθούν στο λιμένα Βόλου, ως απόρροια της αναφερόμενης στην παρ. 1 ανωτέρω, 

επιλογής και με την επιφύλαξη που αναφέρεται επ’ αυτής. 

3. Τη λογιστική προσαρμογή της οικονομικής λειτουργίας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. για την εφαρμογή 

των προβλέψεων του άρθρου 11, του εν λόγω Κανονισμού, περί διαφάνειας των 

χρηματοοικονομικών σχέσεων. 

4. Τη μη θεσμοθέτηση τελών υποδομής επί του παρόντος, καθώς τούτο είναι θεσμικά 

ανέφικτο δεδομένων των τιθέμενων, επί του Κανονισμού, χρονικών περιορισμών, για την 
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καθιέρωση/εφαρμογή τους, αλλά και την αναγκαιότητα πραγματοποίησης προηγούμενης 

διαβούλευσης με τους χρήστες του λιμένα και άντλησης αντίστοιχης πληροφόρησης από τους 

παρόχους λιμενικών υπηρεσιών. Η θεσμοθέτηση τελών υποδομής θα εξεταστεί μόλις 

διαμορφωθεί εναργέστερο περιβάλλον της μεθόδου διαβούλευσης με τους χρήστες, της ρητής 

διευκρίνισης των προσώπων που είναι οι υπόχρεοι καταβολής τους (οι χρήστες ή οι πάροχοι 

των λιμενικών υπηρεσιών που προβαίνουν σε χρήση του λιμένα για την άσκηση της 

δραστηριότητάς τους), ενώ διευκρινίζεται ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι σχετικές 

προβλέψεις της εγκεκριμένης αρμοδίως αντίστοιχης τιμολογιακής πολιτικής της Ο.Λ.Β. Α.Ε., 

που σχετίζεται με τη χρήση λιμενικών υποδομών από τους χρήστες του λιμένα, η οποία 

συνδιαμορφώνεται από τις παρακάτω αναφερόμενες Κ.Υ.Α.: 

• υπ’ αριθμ. 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 (ΦΕΚ 2341 Β΄), 

• υπ’ αριθμ. 1692/26-5-2014 ΔΕΔΕΚΟ (ΦΕΚ 1402 Β΄) & 

• υπ’ αριθμ. 3113.11/31087/2016 (ΦΕΚ 1111 Β΄). 

Επισημαίνεται ότι η Ο.Λ.Β. Α.Ε. θα προχωρήσει, στο αμέσως επόμενο διάστημα, στη 

σύνταξη πρότασης νέων τιμολογιακών χρεώσεων, οι οποίες θα ισχύσουν μετά την ολοκλήρωση 

της έγκρισής τους, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία/ 

5. Την κοινοποίηση της παρούσας στη Ρ.Α.Λ. και στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

6. Την κοινοποίηση της παρούσας στο Κ.Λ. Βόλου. 

7. Την εξουσιοδότηση του Δ/ντος Συμβούλου, όπως προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια 

υλοποίησης των αναφερομένων στην παρούσα. 

8. Την ανάρτηση της παρούσας στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 4497 

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ 

 

 

Σκάγιαννης Παντολέων 


