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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 8 / 2 0 1 9  
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 8 η  

 
ΘΕΜΑ 9ο: Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε σχετικά με την επικαιροποίηση του 

Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ). 
 

Την 21η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 58η 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 

  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

 
9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε (εφεξής 
Ο.Λ.Η Α.Ε) απέστειλε στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ) την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6612/29-
12-2017 επιστολή της, με την οποία αιτείται την παροχή απόψεων – κατευθύνσεων αναφορικά με 
το θέμα της επικαιροποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 
Λιμένα (εφεξής: Κ.Ε.Ο.Λ). Η ανάγκη επικαιροποίησης του ισχύοντος Κ.Ε.Ο.Λ προέκυψε, όπως 
αναφέρεται στην ως άνω επιστολή, δεδομένης της ένταξης των Οργανισμών Λιμένων στο Ενιαίο 
Σύστημα Κινητικότητας του Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4440/2016. Με βάση όσα 
αναφέρονται στην επιστολή της Ο.Λ.Η Α.Ε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου διατύπωσε 
συγκεκριμένες ενστάσεις, αντιρρήσεις και παρατηρήσεις επί της διαδικασίας και του Νομικού 
Πλαισίου.  

Έπειτα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Δ. Μπίτα, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
18ης Νοεμβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα 
Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 29/12/2017 η Ο.Λ.Η Α.Ε απέστειλε στη Ρ.Α.Λ το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6612/29-12-2017 
έγγραφο της με θέμα «Επικαιροποίηση Κ.Ε.Ο.Λ Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου». Με όσα 
αναφέρονται στην επιστολή η Ο.Λ.Η Α.Ε αιτείται την παροχή απόψεων – κατευθύνσεων 
αναφορικά με το θέμα της επικαιροποίησης του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας Λιμένα λόγω της εφαρμογής του Συστήματος Κινητικότητας του 
Δημοσίου στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4440/2016. Η επιστολή εστάλη επίσης στη 
Διεύθυνση Λιμενικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων ενώ κοινοποιήθηκε στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, στον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 
και στο Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Συνημμένο στο ως άνω έγγραφο η Ο.Λ.Η Α.Ε απέστειλε την ηλεκτρονική 
αλληλογραφία μεταξύ των μελών του Δ.Σ και στελέχη της διοίκησης, όπου διατυπώνονται 
αντιρρήσεις επί της νομιμότητας της υιοθέτησης νεότερου Κανονισμού Εσωτερικής 
Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΗ ΑΕ.  

2) Στις 08/01/2018, η Ο.Λ.Η Α.Ε απέστειλε συμπληρωματικά στοιχεία με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
95/08-01-2018 έγγραφο διαβιβαστικό. Ειδικότερα συνημμένα εστάλησαν το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
3112.7-14/54098/2017 από 21.07.2017 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, της Διεύθυνσης Λιμενικής Πολιτικής (εφεξής Δ.Λ.Π.), με θέμα 
«Διαβίβαση Εγκυκλίου Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Ένταξη Οργανισμών 
Λιμένων Α.Ε στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) – Επικαιροποίηση Κανονισμών 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ)». Με το έγγραφο της Δ.Λ.Π. διαβιβάστηκε 
προς τους Οργανισμούς Λιμένων η με αριθμ. πρωτ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.22808/12-07-2017 από 
12.07.2017 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΑΔΑ: 7ΗΕΧ465ΧΘΨ-ΠΕ0) 
με θέμα «Υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας προκειμένου για την επαναξιολόγηση των 
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δομών των οργανικών μονάδων των Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) 
που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου». Τέλος, με το ίδιο 
έγγραφο της ΟΛΗ ΑΕ, διαβιβάστηκαν οι εκ μέρους της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος γνωστοποίηση 
προς όλους τους Λιμένες, απόψεις της με θέμα «Ο μη νόμιμος χαρακτηρισμός των οργανισμών 
λιμένων(«Ο.Λ.») ως φορέων γενικής κυβέρνησης, οι συναφείς επιπτώσεις και η αντιμετώπισή 
τους».  

3) Στις 18/09/2019, η Ρ.Α.Λ με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 583/19-09-2019 επιστολή της ζήτησε τις 
απόψεις της Ο.Λ.Η Α.Ε αναφορικά με το θέμα. Επιπρόσθετα, με την ίδια επιστολή, ερωτάται ο 
Οργανισμός ενδεχόμενη προηγούμενη απάντηση του Νομικού Τμήματος του ΤΑΙΠΕΔ επί των 
ζητημάτων που θίγει το έγγραφο ερώτημά της.  

4) Στις 15/10/2019, η Ο.Λ.Η Α.Ε ανταποκρινόμενη στην ως άνω επιστολή απέστειλε το υπ΄ αριθμ. 
πρωτ. 6307/15-10-2019 έγγραφό της γνωστοποιώντας στην Αρχή ότι το ΤΑΙΠΕΔ δεν απάντησε 
σχετικά. Επιπρόσθετα ενημέρωσε τη Ρ.Α.Λ ότι έχει ήδη συνταχθεί και εγκριθεί νέος Κ.Ε.Ο.Λ με 
την υπ’ αρ. 5/10ου Δ.Σ. ΟΛΗ ΑΕ/17.05.2018 απόφαση του Οργανισμού, η οποία δημοσιεύτηκε 
στο ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ Αρ. Φύλλου 919/22-10-2018. 

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.3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής Στατιστικής 
Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής»(ΦΕΚ Α' 38/09-03-2010), αρ.9, 10 

5) Ο Ν.4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 174/08-08-2013), άρ. 54. 

6) Ο Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»(ΦΕΚ Α’ 143/28 Ιουνίου 2014), άρ. 14.  

7) Ο Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.»(ΦΕΚ Α’ 143/28 Ιουνίου 2014), άρ. 14.  

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

9) Ο Ν.4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 
του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων 
και λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 224). 
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10) 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). 

11) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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). 

14) Η υπ’αρ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.18015 από 02.07.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με θέμα «Επαναξιολόγηση των δομών των οργανωτικών μονάδων των 
Νομικών Προσώπων (Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και 
Λοιπών Υπηρεσιών του Δημοσίου», ΑΔΑ 94Η7465ΧΘΨ-3ΔΣ. 

15) Η υπ’αρ. ΔΟΜ/Φ.20/οικ.22808 από 12.07.2017 εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης με θέμα «Υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας προκειμένου για την 
επαναξιολόγηση των δομών των οργανωτικών μονάδων των Νομικών Προσώπων (Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Δικαίου) που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση και Λοιπών Υπηρεσιών του 
Δημοσίου», ΑΔΑ 7ΗΕΧ465ΧΘΨ-ΠΕ0. 

16) Η υπ’αρ. 2497/2013 απόφαση του Σ.τ.Ε. (δημοσιευμένη στη Νόμος). 

17) Η υπ’ αρ. 2966/2017 απόφαση του Σ.τ.Ε. (δημοσιευμένη στη Νόμος).  

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Πραγματικά Περιστατικά 

Γ. 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 […].». 
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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 
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) […]. 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για:...«δ) τον 
έλεγχο συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και λήψη των 
αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών 
υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση - κατόπιν σχετικού ερωτήματος 
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος,». 

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. Πραγματικά Περιστατικά 

Με το αρχικό έγγραφο, διαβιβάστηκε στην Αρχή διαφωνία μεταξύ μελών του Δ.Σ. της ΟΛΗ ΑΕ και 
στελεχών της Διοικήσεώς, η οποία έγκειτο στο νομικό πλαίσιο εντός του οποίου οργανώνεται και 
λειτουργεί η εταιρεία. Αφορμή στάθηκε η διαβίβαση προς τα μέλη εγκύκλιος του Υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης μέσω της ΔΛΠ, με την οποία η ΟΛΗ ΑΕ όφειλε να συντάξει και 

ΑΔΑ: ΩΛ9646Μ445-ΚΒΖ



6 
 

επικαιροποιήσει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της, εν όψει της εφαρμογής του άρ. 54 
του Ν.4178/2013, και την αξιολόγηση των δομών των Νομικών Προσώπων που εντάσσονται στη 
Γενική Κυβέρνηση για την αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμό του Κράτους, και των υπηρεσιών 
τους εν γένει.  

Σε απάντηση στην ανωτέρω θέση, μέλος του Δ.Σ. υποστήριξε την άποψη ότι η ΟΛΗ ΑΕ, μετά την 
διαδοχή της ιδιοκτησίας των μετοχών του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, δυνάμει 
νομοθετικής πρόβλεψης, οργανώνεται και λειτουργεί με βάση τους κανόνες ιδιωτικού δικαίου, και 
τις προβλέψεις του α.ν. 2190/22. Επομένως, οποιαδήποτε αναδιοργάνωση του Εσωτερικού της 
Κανονισμού, θα συνταχθεί με βάση την Εταιρική Διακυβέρνηση, και όχι με όρους Οργάνωσης του 
Δημοσίοy και Υπαλληλικού Δικαίου.   

Από την πλευρά της Διοίκησης, διατυπώθηκε η άποψη ότι η ΟΛΗ ΑΕ συγκαταλέγεται στους φορείς 
Γενικής Κυβέρνησης, καθώς έχει ενταχθεί στο μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρεί 
η Εθνική Στατιστική Αρχή, σύμφωνα με το άρ. 11 παρ. 2 του Ν.3832/2010 και το αρ. 50 παρ.1 περ 
α’ του Ν.3943/2011.  

Πράγματι, στο Μητρώο Φορέων αναφέρεται διαχρονικά η ΟΛΗ ΑΕ, όπως και το σύνολο των Ο.Λ., 
πλην των ΟΛΠ ΑΕ και ΟΛΘ. Στο Μητρώο Φορέων εντάσσονται οι φορείς, τα στοιχεία των οποίων 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, 
και σύμφωνα με τον Κανονισμό 479/2009 του Συμβουλίου.  

Η δε ένταξη νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου απαιτεί την συνδρομή δύο απαιτήσεων, να 
χρηματοδοτούνται και να ελέγχονται από την Κεντρική Διοίκηση, ήτοι τα αντίστοιχα Υπουργεία. Ως 
προς την χρηματοδότηση συνίσταται στην επιχορήγηση του προϋπολογισμού τους σε ποσοστό που 
υπερβαίνουν τους ιδίους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Ο δε έλεγχος της 
Κεντρικής Διοίκησης συνάγεται από την κατοχή τουλάχιστον της πλειοψηφίας του μετοχικού 
κεφαλαίου του νομικού προσώπου, και την πρόσληψη ή ορισμό των μελών διοίκησης, είτε άσκηση 
εποπτείας επί της οικονομικής διαχείρισης. Τέλος, η υπαγωγή στο μητρώο ενός φορέα 
συνεπάγεται υποχρεώσεις και περιορισμούς στην λειτουργία του, όπως υποχρεώσεις σχετικές με 
τον εσωτερικό κανονισμό, τον εσωτερικό έλεγχο, το στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο, υποβολή 
πεπραγμένων στο Υπουργείο Οικονομικών, ειδικές υποχρεώσεις κατά τη κατάρτιση του 
Προϋπολογισμού και των λοιπών οικονομικών στοιχείων (ΣτΕ 2497/2013, 2966/2017).  

Άλλωστε, με την επιστολή της ΕΛΙΜΕ αναδεικνύονται ορισμένες από τις ανωτέρω υποχρεώσεις, και 
τις δυσκολίες που δημιουργούνται στην επιχειρησιακή και καθημερινή λειτουργία των 
Οργανισμών Λιμένος, ιδίως από τις υποχρεώσεις και τις διατυπώσεις εκ της εφαρμογής του 
δημοσίου λογιστικού στους λογαριασμούς και τις δαπάνες τους.  

Τέλος, το Μητρώο Φορέων υπόκειται σε διαρκή και τακτική επικαιροποίηση από την ΕΛΣΤΑΤ, τρεις 
φορές κατ’ έτος, και είτε εντάσσονται νεότεροι φορείς, είτε διαγράφονται δυνάμει αλλαγής του 
πλαισίου λειτουργίας τους. 

Γ. Υπαγωγή – Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ως άνω η Ο.Λ.Η Α.Ε έχει ήδη προβεί στην τροποποίηση του 
υφισταμένου και στην έκδοση νέου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας Λιμένα, ο οποίος 
εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 5/10ου Δ.Σ Ο.Λ.Η Α.Ε/17-05-2018 Απόφαση. Η δε απόφαση 
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τροποποιήσεως εκδόθηκε με βάση την ανωτέρω εγκύκλιο, που απετέλεσε το αντικείμενο 
προβληματισμού, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΠΡΑ.ΔΙ.Τ Αρ. Φύλλου 919/22-10-2018. 

Τέλος, η ΟΛΗ ΑΕ συμπεριλαμβάνεται διαχρονικά στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης από το 2008 
έως το 2018, όπως προβάλλεται και από την Διοίκηση της ΟΛΗ ΑΕ. Εκ των στοιχείων που έχει στη 
διάθεσή της η Αρχή, η ένταξή της, όπως και η ένταξη των λοιπών Ο.Λ., δεν έχει αμφισβητηθεί 
δικαστικά ενώπιον του Σ.τ.Ε., προκειμένου να ελεγχθεί η τυχόν λαθεμένη εφαρμογή των κριτηρίων 
εκ μέρους της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής).  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄  Τη θέση στο αρχείο της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΡΑΛ 892/29-12-2017 επιστολής της Ο.Λ.Η Α.Ε., 
δεδομένου ότι έχει εκδοθεί νέος Κ.Ε.Ο.Λ 
β΄  Την διερεύνηση, αναζήτηση απόψεων και εκπόνηση προτάσεων για τη βελτίωση της 
λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένων 
γ΄   Τον συσχετισμό των στοιχείων της παρούσας υποθέσεως με την έρευνα και αποτύπωση των 
αποτελεσμάτων του Ν. 4597/2019 για τη λιμενική βιομηχανία και διακυβέρνηση, δυνάμει της 
αποφάσεως 125/2019 της Αρχής. 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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