
             

 

  

 

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ 37/2022 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  1 0 4 η  

 ΘΕΜΑ 5ο: Γνωμοδότηση επί της Α.Π.: 8819/2022 Επισημειωματικής Εντολής Γρ. Υπουργού. 

 

Στις 21 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 104η Συνεδρίαση, δια ζώσης και μέσω 
τηλεδιάσκεψης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Απόστολου Γ. Παπαποστόλου, 
προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Υποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 

1. Παπαποστόλου Γ. Απόστολος  

2. Ατταλιώτης Ε. Νικόλαος 

3. Αγουρόγιαννης Ν. Παναγιώτης 

4. Κουφός Γ. Παναγιώτης 

5. Πολέμης Ε. Διονύσιος 

(κατά τη συζήτηση  των θεμάτων α/α 1,2,3,4) 

6. Καμπούρης Γ. Φίλιππος  

7. Μακρίδης Δ. Παρασκευάς  

8. Σταύρου Δ. Πέτρος 

9. Κουμπαράκης Δ. Γιώργος (μέσω τηλ/ψης) 

(κατά τη συζήτηση  των θεμάτων α/α 1,2,3) 

 

     

Πρόεδρος 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής 

Εισηγητής 

Μέλος 

 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η παρούσα Εισήγηση, η οποία αφορά στην έγκριση της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) ως προς το «Αίτημα/Πρόταση …». Επιπλέον, η Αρχή 

έλαβε την με Α.Π.: …  Επισημειωματική Εντολή Γρ. Υπουργού, (Αρ. Πρωτ. … Γραφείου Υπουργού 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Γραμματεία Επιτελικού Γραφείου κ. Υπουργού και Αρ. Πρωτ. 

Ρ.Α.Λ. …) για το ίδιο θέμα. 

Στη συνέχεια ο Εισηγητής κ. Αγουρόγιαννης Π. ανέπτυξε αναλυτικά την από 15-11-2022 Εισήγησή 

του. 

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα θέματα που τίθενται στην Εισήγηση, τα Μέλη της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψιν τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και τη 

σχετική Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 
 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

Στις … η Αρχή κατέστη αποδέκτης επιστολής υπ’ αριθμ. πρωτοκόλλου Ρ.Α.Λ. … του κ. …, …, 

ζητώντας την έγκριση της Αρχής ως προς το «Αίτημα/Πρόταση …». Επιπλέον, η Αρχή έλαβε την 

με Α.Π.: … Επισημειωματική Εντολή Γρ. Υπουργού, (Αρ. Πρωτ … Γραφείου Υπουργού Ναυτιλίας 

& Νησιωτικής Πολιτικής - Γραμματεία Επιτελικού Γραφείου κ. Υπουργού και Αρ. Πρωτ. Ρ.Α.Λ. …) 

για το ίδιο θέμα. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

• Ο Ν. 4389/2016 (Α΄94), και ειδικότερα το κεφάλαιο ΙΔ΄ «ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.4389/2016» και τα αρ. 48 «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ. - Τροποποίηση των 

άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016». 

• Ο Ν. … » 

• Ο ν. … » 
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3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης:  

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Παρατηρήσεις επί του αιτήματος   

 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Σύμφωνα , με την παρ. 4 του άρ. 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του Ν. 

4389/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει «4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις 

διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν  ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις 

Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των 

αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του παρόντος 

νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν 

κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.». 

Αντιστοίχως σύμφωνα με τις διατάξεις του τελικού άρθρου επιγραφόμενου «…» του ν. …» 

Τέλος, δυνάμει της υπ’ αρ. πρωτ. … από … επιστολής των κ. …, διαβιβάστηκε στον …. 

Επομένως, η Ρ.Α.Λ. κρίνεται αρμόδια να εξετάσει την εν λόγω υπόθεση και συναφώς να 

γνωμοδοτήσει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομίας και Οικονομικών 

δυνάμει του … όπως έχει κυρωθεί, τροποιηθεί, αντικατασταθεί και ισχύει. 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

1.1. Νομοθετικό Πλαίσιο Λειτουργίας … 

…. 

1.2. Διατάξεις Ν. … 

Σύμφωνα προς τις διατάξεις του άρθρου … : 

(α) …» 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου …. 

Ειδικότερα στο άρθρο …» 
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Οι … θα καλυφθεί από ίδιους πόρους …. 

1.3. Λοιπές διατάξεις 

Σύμφωνα με το άρθρο … 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου … κατόπιν της σύμφωνης γνώμης της Ε.Σ.Α.Λ. 

Περαιτέρω σύμφωνα με την οδηγία …. 

Τέλος δυνάμει των διατάξεων του άρθρου …». 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Η εν θέματι υπόθεση αφορά το υπ’ αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. … έγγραφο … με θέμα «…» αφορώσα σε 

….  Επιπλέον, η Αρχή έλαβε την με Α.Π.: … Επισημειωματική Εντολή Γρ. Υπουργού, (Αρ. Πρωτ. 

… Γραφείου Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής - Γραμματεία Επιτελικού Γραφείου κ. 

Υπουργού και Αρ. Πρωτ. Ρ.Α.Λ. …) για το ίδιο θέμα. 

Στις εν θέματι επιστολές … της εταιρείας. 

Προς υποστήριξη των επιχειρημάτων …. 

Περαιτέρω δια του υπ’ αρ. πρωτ. Ε349/22-09-2022 του κ. Προέδρου της Ρ.Α.Λ. ζητήθηκε …, όπως 

παρέχει … στοιχεία, πληροφορίες και σχετικά έγγραφα σχετικά με …. 

Στην ως άνω επιστολή απάντησε … δια της υπ’ αρ. πρωτ. … επιστολής του … του έργου. 

Δ. Παρατηρήσεις επί του αιτήματος   

Από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο προκύπτει ότι οι Υπουργοί ….  

Περαιτέρω, δε ενόψει του γεγονότος ότι … και εγκριθεί. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, σε φανερή ψηφοφορία εκτός του 

Εισηγητή, κου Κουφού ο οποίος καταψηφίζει την Εισήγηση, διότι: 1) τα επιπλέον στοιχεία, τα οποία 

βάση της Εισήγησης κρίνονται ως απαραίτητα για τη διερεύνηση της υπόθεσης, θα πρέπει να 

αναζητούνται με την επιστολή του άρθρου 114 παρ. 3 του ν. 4389/2016, όπως ισχύει. Για την 

αναζήτηση των στοιχείων αυτών δεν απαιτείται έκδοση απόφασης της Αρχής, προκειμένου να 

επισπεύδονται οι διαδικασίες διερεύνησης των υποθέσεων και να διατηρείται η μυστικότητα 
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σχετικής διαδικασίας. 2) Η υπ’ αριθ. … απόφαση …, η οποία αναφέρεται στην Εισήγηση και επί 

της οποίας γίνεται υπαγωγή, δεν έχει συμπεριληφθεί στα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης, που 

τέθηκαν υπ’ όψιν των Μελών της Αρχής. 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΟΨΗΦΙΑ 

• Η Αρχή να αναζητήσει πρόσθετα στοιχεία από …  

• Η Αρχή να κάνει ρητή υπόμνηση ότι η αποσταλείσα απόφαση …  του Διοικητικού 

Συμβουλίου, δεν αφορά σε απόφαση περί …  και ότι πρέπει …. 

• Να απευθύνει ερώτημα προσκομίζοντας και το παρόν αίτημα προς την Ε.Σ.Α.Λ. για την 

λήψη γνώμης …. 

• Τέλος, να αναθέσει την υπόθεση εκ νέου σε Εισηγητή, κατόπιν της λήψης των νέων 

στοιχείων και αποφάσεων, προκειμένου η Αρχή να γνωμοδοτήσει προς …  σύμφωνα με 

τον νόμο. 

 

 Ο Πρόεδρος της 

    Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

 

 

  Απόστολος Γ. Παπαποστόλου 
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