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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 

   

Α Π Ο Φ Α Σ Η  1 3 1 / 2 0 1 9 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 7 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο: Επιστολή της Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. περί γνωστοποίησης της 

προβλεπόμενης διαδικασίας αναφορικά με την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων 
εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα αρμοδιότητος Οργανισμού Λιμένων Α.Ε. 

 

Την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 57η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη 
– Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων 
της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής εισήγηση, περί της παραχωρήσεως απλής χρήσης χωρών 
εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα αρμοδιότητος Οργανισμού Λιμένων Α.Ε., σε συνέχεια της από 14ης 
Δεκεμβρίου 2017 αποσταλθείσας επιστολής της κας Διευθύνουσας Συμβούλου τoυ Οργανισμού 
Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.) (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 839/14.12.17). Με την ανωτέρω 
επιστολή, ετέθη υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) αίτημα γνωστοποίησης 
της προβλεπόμενης διαδικασίας – βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της συναφθείσας μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Σύμβασης Παραχώρησης – για την παραχώρηση 
απλής χρήσης χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα (εφεξής: Χ.Ζ.Λ.). Με τα εντός της ανωτέρω 
επιστολής τεθέντα, η κα Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. αιτήθηκε για τις ενέργειες της 
Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής (εφεξής: ΔΙΛΙΠΟ) – Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Γενική 
Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (εφεξής ΓΓΛΠΝΕ), 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής: ΥΝΑΝΠ) – και της νομικής υπηρεσίας του 
Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής: ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) αναφορικά με 
τη γνωστοποίηση της διαδικασίας «[…] με την οποία το Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. νομιμοποιείται να 
παραχωρήσει το δικαίωμα της απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένος 
Ραφήνας, για λειτουργία υπαίθριου Σταθμού αυτοκινήτων (PARKING), στον Δήμο Ραφήνας – 
Πικερμίου.». 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή, κ. Παναγιώτη Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει 
συνοπτικά την από 25ης Οκτωβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 
τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 14/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 839/14.12.17) κοινοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, και στη 
Ρ.Α.Λ. η, απευθυνθείσα προς την ΔΙΛΙΠΟ και την ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε., υπ’ αριθ. Πρωτ. 
5727/14.12.2017 επιστολή της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., με θέμα 
«Παραχώρηση απλής χρήσης χώρων εντός Χ.Ζ. Λιμένα Ραφήνας». Με τα εντός της 
προαναφερθείσας επιστολής τεθέντα εζητήθη, επί τη βάσει της κείμενης νομοθεσίας και της 
συναφθείσας μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. Σύμβασης Παραχώρησης, η 
γνωστοποίηση της προβλεπόμενης διαδικασίας «[…] με την οποία το Δ.Σ./Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. 
νομιμοποιείται να παραχωρήσει το δικαίωμα της απλής χρήσης υπαίθριου χώρου εντός 
Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ραφήνας, για λειτουργία υπαίθριου Σταθμού αυτοκινήτων 
(PARKING), στον Δήμο Ραφήνας – Πικερμίου.». 

2) Στις 23/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 366/22.08.18) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 
Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., με αντικείμενο την παροχή στοιχείων και διευκρινίσεων σχετικά με το εν λόγω 
αίτημα. 

3) Στις 01/10/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 596/01.10.19) απεστάλη υπενθυμιστική επιστολή της 
Ρ.Α.Λ. προς την Ο.Λ.Ρ. Α.Ε, με αντικείμενο την παραπομπή στο περιεχόμενο της υπ’ αριθ. 
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πρωτ. ΡΑΛ 366/22.08.2018 επιστολής – ήτοι της επί του αντικειμένου του θέματος παροχής 
στοιχείων και διευκρινίσεων –, άλλως όπως γνωρίσει προς την Αρχή αν εμμένει στο ανωτέρω 
ερώτημα. 

4) Στις 11/10/2019, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 1192/11.10.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 
596/01.10.2019 υπενθυμιστικής επιστολής, α) η υπ’ αριθ. πρωτ. 5795/11.10.2019 επιστολή 
της Διευθύνουσας Συμβούλου της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε., με την οποία για πρώτη φορά ενημερώθηκε η 
Αρχή ότι το εν λόγω αίτημα έχει ήδη από 14ης Δεκεμβρίου 2017 απαντηθεί δια του υπ’ αριθ. 
πρωτ. 5727/14.12.2017 εγγράφου της ΔΙΛΙΠΟ, και β) το υπ’ αριθ. Πρωτ. 5727/14.12.2017 
έγγραφο της ΔΙΛΙΠ), το οποίο μέχρι την ημερομηνία υποβολής του (11.10.2019) δεν είχε 
κοινοποιηθεί στην Αρχή καίτοι προς κοινοποίηση αποδέκτης της εν θέματι επιστολής. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 45),όπως 
ισχύει. 

2) Ο Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 145). 

3) Ο Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 285), ως ίσχυε με την 
τροποποίηση του Άρθρου 34 του Ν.3153/2003 (ΦΕΚ Α' 153). 

4) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 94). 

5) Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).» (ΦΕΚ Α' 147), όπως ισχύει. 

6) Ο Ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την οδηγία 
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.03.2014) και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 148), όπως ισχύει. 

7) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 63). 

8) Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 35). 

9) Ο Ν.4607/2019 «[…] ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 65). 

10) Το ΠΔ 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος.» (ΦΕΚ Α' 164). 

11) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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12) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

13) Η υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Υπαγωγή – Συμπεράσματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 «Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία ‘’Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων’’ (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής 
τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού […].». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών 
οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, 
κωδίκων δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης 
απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Στην οικονομική ρύθμιση, 
απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συμβατότητα των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των 
λιμενικών υπηρεσιών και των ζητημάτων πρόσβασης επί όλων των ελληνικών λιμένων και επί των 
συνδεόμενων με αυτούς εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί 
ανταγωνισμού και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. β) […]. γ) 
Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και άλλων αρμοδιοτήτων της, […].» 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) […], β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης εθνικής και 
ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και 
τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), γ) τη ρύθμιση, 
εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) […], ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
και πρόσβασης στο λιμενικό τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τις 
Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών 
υπηρεσιών, γγ) […], δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ 
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χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική 
Αρχή Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων 
επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ε) την υποστήριξη προς 
τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις 
χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από το 
φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, 
προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με 
προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της 
συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, στ) […].». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 132 «Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου» του 
Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή της 
αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα 
δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: α) […] β) Όταν η 
αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του 
παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής: αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, 
εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης 
Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από 
τη Ρ.Α.Λ.». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει το 
εν θέματι ζήτημα. Συνεπώς, παραδεκτώς άγεται προς συζήτηση και εξετάζεται η εν λόγω 
υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Υπαγωγή – Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στο ιστορικό στοιχεία, προκύπτει ότι το εν θέματι αίτημα έχει 
ήδη από 14ης Δεκεμβρίου 2017 λάβει απάντηση δια του υπ’ αριθ. Πρωτ. 5727/14.12.2017 
εγγράφου της ΔΙΛΙΠΟ, έγγραφο, το οποίο μέχρι την ημερομηνία υποβολής του (11.10.2019) δεν 
είχε κοινοποιηθεί στην Αρχή, καίτοι ούσα προς κοινοποίηση αποδέκτης της εν θέματι επιστολής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την, σύμφωνα με τα ανωτέρω, θέση της επιστολής – αιτήματος στο αρχείο. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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