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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ 18ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

της 10ης Ιουνίου 2021 

 

Αριθμός Απόφασης 208 / 2021 

 

Στην Ηγουμενίτσα, στις 10 Ιουνίου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 21:00΄, συνεδρίασε νόμιμα 

στα Γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας (Κεντρικός Επιβατικός Σταθμός, Νέο Λιμάνι), 

το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε. μετά από την υπ΄ αριθμ. 5543/08-06-2021 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου 

του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κας Ρεγγίνας Δηλαβέρη, η οποία επιδόθηκε σε καθένα χωριστά από τα 

μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., για συζήτηση και λήψη 

απόφασης σε θέματα αρμοδιότητας του. 

 

Παρόντες ήταν οι: 

1. Ρεγγίνα Δηλαβέρη μη εκτελεστικό μέλος, Πρόεδρος  του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  

2. Αθανάσιος Πορφύρης 

3. Δημήτριος Κλιάφας 

εκτελεστικό μέλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

μη εκτελεστικό μέλος, 

4. Στέφανος Πάσχος μη εκτελεστικό μέλος, 

5. Δημήτριος Καρώνας, 

 

μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος των εργαζομένων της 

Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., 

6. Παναγιώτης Τακλάκογλου, μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος της Ο.Φ.Ε,  

7. Χαρίλαος Τσάτσας, μη εκτελεστικό μέλος, Εκπρόσωπος του Επιμελητηρίου 

Θεσπρωτίας, 

 

Χρέη Γραμματέα άσκησε ο υπάλληλος της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. κος Φώτιος Μητσέλος. 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό 

της εταιρείας ασχολείται με τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση κανονισμού λειτουργίας χώρου στάθμευσης (πάρκινγκ 7) και καθορισμός 

τιμήματος» 

 

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, έδωσε το λόγο στο Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος 
εισηγούμενος το θέμα αναγιγνώσκει την υπ΄αριθμ. ΟΕ 4313/10-06-2021 εισήγηση της  
Διεύθυνσης Λιμενικών Υπηρεσιών, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 
 

«Η Διεύθυνση Λιμενικών Υπηρεσιών έχοντας υπόψη: 
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1. Τον Ν.2932/2001 (Α΄ 145) “Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής – Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες 
Εταιρείες και άλλες διατάξεις”. 

2. Τον Ν. 3429/2005 (Α΄ 314 ) “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)”. 
3. Τον Ν. 2971/2001 (A΄ 285) “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις”. 
4. Την από 3/2/2002 σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Α΄ 

35/2019). 
5. Το ισχύον καταστατικό της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.  
6. Τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. 
7. Τις ανάγκες στάθμευσης των ασυνοδεύτων και λοιπών οχημάτων του Νέου Λιμένα Εξωτερικού. 
8. Το γεγονός ότι η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., στο πλαίσιο αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας της, εκτός των άλλων, 

έχει δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές για την λειτουργία ενός υπαίθριου χώρου στάθμευσης 
ασυνόδευτων και λοιπών οχημάτων συνολικού εμβαδού 10.736,75 τ.μ. και  χωρητικότητας 62 θέσεων. Ο 
συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης, που βρίσκεται δίπλα στον Τερματικό Σταθμό 1 του Νέου Λιμένα 
Εξωτερικού, δύναται να βοηθήσει στην αντιμετώπιση της άτακτης εναπόθεσης/στάθμευσης των 
ασυνόδευτων και λοιπών οχημάτων σε ποικίλους χώρους, μη προοριζόμενους προς αυτό, 
αναβαθμίζοντας την λειτουργία, ασφάλεια και συνολική εικόνα του Λιμένα και την ποιότητα ζωής των 
χρηστών. 

9. Το γεγονός ότι η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. μελετά την περαιτέρω και με συστηματικό τρόπο αξιοποίηση και ένταξη 
των χώρων του Λιμένα στην καθημερινή ζωή της πόλης της Ηγουμενίτσας, με σεβασμό στον 
περιβάλλοντα χώρο και με τη δυνατότερη ευεργετική επίδραση στους κατοίκους και την πόλη, 
εισηγείται: 

Α. Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου στάθμευσης ασυνόδευτων και λοιπών οχημάτων επί 
της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηγουμενίτσας (Θέση P7) ως ακολούθως:  
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΘΕΣΗ Ρ7) 
Άρθρο 1 – Γενικά 
Ο υπαίθριος χώρος “Parking 7” διαθέτει 62 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 30 θέσεις αφορούν οχήματα 
μέγιστου μήκους/πλάτους 22,00/3,50 μ., 20 θέσεις αφορούν οχήματα μέγιστου μήκους/πλάτους 12,50/3,50 
μ. και 12 θέσεις αφορούν οχήματα μέγιστου μήκους/πλάτους 4,50/2,50 μ. 
Άρθρο 2 – Ωράριο λειτουργίας 
Ο χώρος στάθμευσης  “Parking 7” θα λειτουργεί καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου. 
Κατά τις ώρες 10:00 – 02:00, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα μπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες στους χρήστες. Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ωρών, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να 
εισέλθουν/εξέλθουν κάνοντας χρήση του αυτόματου μηχανήματος έκδοσης εισιτηρίων ενώ τα τεχνικά 
προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν, θα αντιμετωπίζονται από τους εξουσιοδοτημένους 
συνεργάτες κατά τις ώρες εργασίας τους.  
Άρθρο 3 – Όροι χρήσης του χώρου στάθμευσης 
1. Η στάθμευση των οχημάτων γίνεται εντός των ορίων κάθε θέσης. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, αν ένα 
όχημα καταλαμβάνει δύο θέσεις, ο ιδιοκτήτης του θα χρεώνεται για τις ώρες χρήσης και των δύο θέσεων. 
2. Η πρόκληση φθορών στη υλικοτεχνική υποδοµή του χώρου από απρόσεκτη ή 
επικίνδυνη οδήγηση επιβαρύνει οικονοµικά τον υπαίτιο πρόκλησης της φθοράς. Σε αυτές τις περιπτώσεις  η 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε  προβλεπόμενου νοµίµου δικαιώµατός της. 
3. Σε περίπτωση παραμονής του οχήματος για περισσότερο από ένα (1) μήνα και με δεδομένο ότι το 
parking εξυπηρετεί τη βραχεία παραμονή οχημάτων,   το όχημα  δύναται να θεωρηθεί ότι έχει 
εγκαταλειφθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης του από τις Λιμενικές Αρχές / Αστυνομία. Το 
κόστος της αποµάκρυνσης θα επιβαρύνει τον κάτοχο του οχήματος.  
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4. Η διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., οι εργαζόμενοι στον χώρο στάθμευσης αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες 
που σχετίζονται με την λειτουργία του, δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν φθορές που μπορεί 
να προκληθούν στα σταθμευμένα οχήματα από οποιαδήποτε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένων και των φυσικών καταστροφών και τυχόν φθορές από τρίτους. Στο χώρο 
στάθμευσης, και σε κάθε είσοδο και έξοδό του έχει εφαρμογή ο Κ.Ο.Κ.  
5. Η  Ελληνική  Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές  έχουν  πλήρη δικαιοδοσία άσκησης των αρμοδιοτήτων 
τους  και εντός του χώρου στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας απομάκρυνσης 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων ή ελέγχου οχημάτων υπόπτων για συμμετοχή σε αξιόποινες πράξεις. 
6.Ο  χώρος στάθμευσης θα διαθέτει εικοσιτετράωρο σύστημα καταγραφής του 
χώρου (μαγνητοσκόπηση). Για την ενημέρωση – γνωστοποίηση  υπάρχει σχετική σήμανση – πινακίδες στην 
είσοδο και έξοδο του χώρου. Τα προϊόντα της καταγραφής θα διατίθενται  µόνο  στις  αρμόδιες 
αρχές (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικές Αρχές, Δικαστικές Αρχές),  στην  περίπτωση που συνδέονται µε 
 την  τέλεση αξιόποινων  πράξεων. Επίσης, το υλικό δύναται να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις 
διακρίβωσης των στοιχείων χρέωσης των οχημάτων (ημερομηνία/ώραα εισόδου, αριθμός κυκλοφορίας 
κ.λπ.). 
7. Η είσοδος στον χώρο στάθμευσης  ή η οποιαδήποτε χρήση του συνεπάγεται την 
ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος κανονισμού, ο οποίος θα βρίσκεται αναρτημένος στο 
χώρο στάθμευσης  και στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. www.olig.gr.  
8. Ο χώρος στάθμευσης παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισόδου / εξόδου, κάμερα 
αναγνώρισης του οχήματος, αυτόματη έκδοση εισιτηρίου, επακριβή χρέωση βάσει τιμοκαταλόγου, 
πληρωμή αποκλειστικά με χρεωστική/πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα, έτσι ώστε οι πληροφορίες που 
σχετίζονται με την χρέωση του οχήματος και καταγράφονται και τεκμηριώνονται πλήρως και επακριβώς.   
9. Χρέωση (Τιμοκατάλογος): 

 Ατελώς για τα πρώτα 15 λεπτά από την είσοδο του οχήματος. 
 7,50 € από τα πρώτα 15 λεπτά έως την ολοκλήρωση των (4) τεσσάρων  πρώτων ωρών. 
 7,50€ μετά τις τέσσερις  (4) πρώτες ώρες μέχρι και την 5η ημέρα. 
 10,00€ ανά ημέρα από την επόμενη της 5ης ημέρας και για κάθε επόμενη ημέρα. 

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Το πλήθος των υπολογιζόμενων ημερών στρογγυλοποιείται στον ακριβώς μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. 
Το όχημα έχει το δικαίωμα δωρεάν παραμονής στο χώρο στάθμευσης και εξόδου εντός 15 λεπτών από την 
χρονική στιγμή της πληρωμής των δικαιωμάτων στον αυτόματο πωλητή (περίοδος χάριτος εξόδου). 
Σε περίπτωση παραμονής του οχήματος εντός του χώρου για περισσότερο από 5 (πέντε) ημέρες η ΟΛΗΓ ΑΕ, 
κατόπιν σύνταξης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, η οποία θα κοινοποιείται στον κάτοχο του οχήματος με 
επιστολή επί του οχήματος έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κάθε μέσο ή μέτρο για την διασφάλιση της 
καταβολής των δικαιωμάτων στάθμευσης (π.χ. ακινητοποίησης οχήματος κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
κάτοχος θα μπορεί να εξέρχεται του χώρου, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με την ΟΛΗΓ ΑΕ ή με 
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της. 
10. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τον Φορέα (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) και 
για τον λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλή παροχή των υπηρεσιών του, σεβόμενος το 
απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε. συμμορφώνεται απολύτως 
με το ισχύον εθνικό,  ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας 
των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 
2018 και τον εθνικό νόμο 4624/2019. Κατόπιν τούτου και στον χώρο στάθμευσης Ρ7 ισχύει το σύνολο των 
πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Ασφαλείας, Απορρήτου, Διατήρησης 
Προσωπικών Δεδομένων, Ασφαλούς Καταστροφής Συμμόρφωσης κλπ.) και για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή 
ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών στοιχείων τους, οι χρήστες του χώρου στάθμευσης 
μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΛΗΓ Α.Ε. στην ηλεκτρονική διεύθυνση olig@olig.gr ή dpo@olig.gr. 
Β. Την έγκριση της τροποποίησης του ισχύοντα Κανονισμού Τιμολογίων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (ΚΥΑ 8122.1/50/06-
10-2014 ΦΕΚ Β΄ 2747/14-10-2014) με την προσθήκη των ανωτέρω. 

http://www.olig.gr/
mailto:olig@olig.gr
mailto:dpo@olig.gr
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                                                            Η Διευθύντρια Λιμενικών Υπηρεσιών» 

 

Στη συνέχεια  η Πρόεδρος έδωσε το λόγο σε κάθε ένα χωριστά από τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου τα οποία και τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Ακολούθως ο Διευθύνω Σύμβουλος 
ανάγνωσε στα μέλη την αριθμ. Πρωτ 5545/8-6-2021 ¨Οικονομοτεχνική μελέτη τιμολογιακής 
πολιτικής λειτουργίας χώρου στάθμευσης ασυνόδευτων και λοιπών οχημάτων επί της Χερσαίας 
Ζώνης Λιμένα Ηγουμενίτσας (θέση Ρ7)¨ και ακολούθησε διαλογική συζήτηση για τις χρεώσεις που 
θα πρέπει να επιβληθούν ανάλογα με το είδος του οχήματος.  

Το μέλος του ΔΣ κ. Δημήτριος Κλιάφας αναφέρει στην τοποθέτησή του ότι λαμβάνοντας υπ’όψιν 
ότι έως τώρα δεν εφαρμόζονταν χρέωση για στάθμευση οχημάτων εντός των χώρων του λιμένος 
και ότι ο Κανονισμός θα δύναται να τροποποιηθεί ελεύθερα με επόμενη απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου, η τοποθέτησή του είναι θετική. 
Το Διοικητικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την υπηρεσιακή εισήγηση της Δ/νσης Λιμενικών 
Υπηρεσιών και την υπ΄αριθμ 5545/8-6-2021 οικονομοτεχνική μελέτη τιμολογιακής πολιτικής 
λειτουργίας χώρου στάθμευσης ασυνόδευτων και λοιπών οχημάτων επί της Χερσαίας Ζώνης 
Λιμένα Ηγουμενίτσας (θέση Ρ7) και μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Αποφασίζει ομόφωνα:  

 

Α. Την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του χώρου στάθμευσης ασυνόδευτων και λοιπών 
οχημάτων επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ηγουμενίτσας (Θέση P7) ως ακολούθως:  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙ 
ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΘΕΣΗ Ρ7) 

Άρθρο 1 – Γενικά 

Ο υπαίθριος χώρος “Parking 7” διαθέτει 62 θέσεις στάθμευσης, εκ των οποίων 30 θέσεις αφορούν 
οχήματα μέγιστου μήκους/πλάτους 22,00/3,50μ., 20 θέσεις αφορούν οχήματα μέγιστου 
μήκους/πλάτους 12,50/3,50 μ. και 12 θέσεις αφορούν οχήματα μέγιστου μήκους/πλάτους 
4,50/2,50 μ. 

Άρθρο 2 – Ωράριο λειτουργίας 

Ο χώρος στάθμευσης  “Parking 7” θα λειτουργεί καθημερινά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
εικοσιτετραώρου. Κατά τις ώρες 10:00 – 02:00, εξουσιοδοτημένος συνεργάτης της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. θα 
μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στους χρήστες. Κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων ωρών, οι χρήστες 
θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν/εξέλθουν κάνοντας χρήση του αυτόματου μηχανήματος 
έκδοσης εισιτηρίων ενώ τα τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να παρουσιαστούν, θα 
αντιμετωπίζονται από τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες κατά τις ώρες εργασίας τους.  

Άρθρο 3 – Όροι χρήσης του χώρου στάθμευσης 

1. Η στάθμευση των οχημάτων γίνεται εντός των ορίων  κάθε  θέσης. Σε οποιαδήποτε 
περίπτωση, αν ένα όχημα καταλαμβάνει δύο θέσεις, ο ιδιοκτήτης του θα χρεώνεται για τις 
ώρες χρήσης και των δύο θέσεων. 
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2. Η πρόκληση φθορών στη υλικοτεχνική υποδομή του χώρου από απρόσεκτη ή 
επικίνδυνη οδήγηση επιβαρύνει οικονομικά τον υπαίτιο πρόκλησης της φθοράς. Σε 
αυτές τις περιπτώσεις η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε  προβλεπόμενου 
 νοµίµου  δικαιώµατός  της. 

3. Σε περίπτωση παραμονής του οχήματος για περισσότερο από ένα (1) μήνα και με δεδομένο 
ότι το parking εξυπηρετεί τη βραχεία παραμονή οχημάτων,   το όχημα  δύναται να 
θεωρηθεί ότι έχει εγκαταλειφθεί και να ξεκινήσει η διαδικασία απομάκρυνσης του από τις 
Λιμενικές Αρχές / Αστυνομία. Το κόστος της απομάκρυνσης θα επιβαρύνει τον κάτοχο του 
οχήματος. 

4. Η διοίκηση της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., οι εργαζόμενοι στον χώρο στάθμευσης  αλλά και οι εξωτερικοί 
συνεργάτες που σχετίζονται με την λειτουργία του, δεν φέρουν  καμία ευθύνη  για  τυχόν 
 φθορές  που  μπορεί να  προκληθούν στα  σταθμευμένα οχήματα από οποιαδήποτε αιτία, 
συμπεριλαμβανομένων  και  των  φυσικών  καταστροφών και τυχόν φθορές από τρίτους. 
Στο χώρο στάθμευσης, και σε κάθε είσοδο και έξοδό του έχει εφαρμογή ο Κ.Ο.Κ. 

5. Η  Ελληνική  Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές  έχουν  πλήρη  δικαιοδοσία άσκησης των 
αρμοδιοτήτων τους και  εντός  του  χώρου στάθμευσης, συμπεριλαμβανομένης  της  
αρμοδιότητας  απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων  ή  ελέγχου  οχημάτων 
 υπόπτων  για συμμετοχή σε αξιόποινες πράξεις. 

6. Ο χώρος στάθμευσης θα διαθέτει εικοσιτετράωρο σύστημα καταγραφής του 
χώρου (µαγνητοσκόπηση). Για την ενημέρωση – γνωστοποίηση υπάρχει σχετική σήμανση – 
πινακίδες στην είσοδο και έξοδο του χώρου. Τα προϊόντα της καταγραφής θα 
διατίθενται µόνο στις αρμόδιες αρχές (π.χ. Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικές Αρχές, 
Δικαστικές Αρχές), στην περίπτωση που συνδέονται µε την τέλεση αξιόποινων πράξεων. 
Επίσης, το υλικό δύναται να χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις διακρίβωσης των στοιχείων 
χρέωσης των οχημάτων (ημερομηνία/ώρα εισόδου, αριθμός κυκλοφορίας κ.λπ.). 

7. Η είσοδος στον χώρο στάθμευσης ή η οποιαδήποτε χρήση  του  συνεπάγεται  την 
ανεπιφύλακτη  αποδοχή  των  όρων του  παρόντος  κανονισμού,  ο  οποίος  θα  βρίσκεται 
αναρτημένος  στο χώρο  στάθμευσης  και  στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. www.olig.gr. 

8. Ο χώρος στάθμευσης παρέχει πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εισόδου / εξόδου, 
κάμερα αναγνώρισης του οχήματος, αυτόματη έκδοση εισιτηρίου, επακριβή χρέωση βάσει 
τιμοκαταλόγου, πληρωμή αποκλειστικά με χρεωστική/πιστωτική/προπληρωμένη κάρτα, 
έτσι ώστε οι πληροφορίες που σχετίζονται με την χρέωση του οχήματος και καταγράφονται 
και τεκμηριώνονται πλήρως και επακριβώς.  

9. Χρέωση (Τιμοκατάλογος): 

Α. Για οχήματα ≥ 4,5μ. /3,5μ. 

1. Ατελώς για τα πρώτα 30  λεπτά από την είσοδο του οχήματος στο χώρο στάθμευσης 

2. 5,00 € / ανά ώρα μετά την συμπλήρωση της μισής ώρας  

3. 10,00€ / ανά ημέρα. 

Β. Για οχήματα ≤ 4,5μ. /2,5μ. 

1. Ατελώς για τα πρώτα 30  λεπτά από την είσοδο του οχήματος στο χώρο στάθμευσης 

http://www.olig.gr/
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2. 2,50 € / ανά ώρα μετά την συμπλήρωση της μισής ώρας  

3. 6,00€ / ανά ημέρα. 

Σε όλες τις τιμές συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 
Το πλήθος των υπολογιζόμενων ημερών στρογγυλοποιείται στον ακριβώς μεγαλύτερο ακέραιο αριθμό. 
Το όχημα έχει το δικαίωμα δωρεάν παραμονής στο χώρο στάθμευσης και εξόδου εντός 15 λεπτών από την 
χρονική στιγμή της πληρωμής των δικαιωμάτων στον αυτόματο πωλητή (περίοδος χάριτος εξόδου). 
Σε περίπτωση παραμονής του οχήματος εντός του χώρου για περισσότερο από 5 (πέντε) ημέρες η ΟΛΗΓ ΑΕ, 
κατόπιν σύνταξης σχετικής διαπιστωτικής πράξης, η οποία θα κοινοποιείται στον κάτοχο του οχήματος με 
επιστολή επί του οχήματος έχει το δικαίωμα να εφαρμόσει κάθε μέσο ή μέτρο για την διασφάλιση της 
καταβολής των δικαιωμάτων στάθμευσης (π.χ. ακινητοποίησης οχήματος κλπ). Σε αυτές τις περιπτώσεις ο 
κάτοχος θα μπορεί να εξέρχεται του χώρου, κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με την ΟΛΗΓ ΑΕ ή με 
εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της. 
10. Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για τον Φορέα (Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.) και για 

τον λόγο αυτό δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ασφαλή παροχή των υπηρεσιών του, σεβόμενος το 
απόρρητο και την εμπιστευτικότητα των προσωπικών δεδομένων. Η Ο.Λ.ΗΓ Α.Ε. συμμορφώνεται 
απολύτως με το ισχύον εθνικό,  ευρωπαϊκό και διεθνές νομικό πλαίσιο και ιδίως με το Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ 
τον Μάιο του 2018 και τον εθνικό νόμο 4624/2019. Κατόπιν τούτου και στον χώρο στάθμευσης Ρ7 ισχύει 
το σύνολο των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. (Ασφαλείας, Απορρήτου, 
Διατήρησης Προσωπικών Δεδομένων, Ασφαλούς Καταστροφής Συμμόρφωσης κλπ.) και για 
οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με το χειρισμό των προσωπικών στοιχείων τους, οι 
χρήστες του χώρου στάθμευσης μπορούν να επικοινωνούν με την ΟΛΗΓ Α.Ε. στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση olig@olig.gr ή dpo@olig.gr  

11. Ο κανονισμός αυτός θα δύναται να τροποποιηθεί ελεύθερα με επόμενη απόφαση του ΔΣ της ΟΛΗΓ ΑΕ 

Β. Την προσθήκη των χρεώσεων του παρόντος στον  ισχύοντα Κανονισμό Τιμολογίων της Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε. (ΚΥΑ 8122.1/50/06-10-2014 ΦΕΚ Β΄ 2747/14-10-2014. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 208 / 2021 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση.  

Για τούτο συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται: 

 

 

                        Η Πρόεδρος                                                                                    Τα Μέλη 

 

     Ρεγγίνα Δηλαβέρη                                                                   Ακολουθούν Υπογραφές 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 

 

 

ΡΕΓΓΙΝΑ ΔΗΛΑΒΕΡΗ 

mailto:olig@olig.gr
mailto:dpo@olig.gr
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