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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 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 151/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 3 η  

 
 
ΘΕΜΑ 15ο:  Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο 

«Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και 
λοιπές διατάξεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». 

 

Την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 63η 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. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.  
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την παρούσα Εισήγηση φέρονται ενώπιον 
του Δ.Σ. της Αρχής προσχέδιο Απόψεων επί των άρθρων 52 έως 72 του Σχεδίου Νόμου με τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής.  

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος, ανέπτυξε συνοπτικά την από 4ης Μαρτίου 2020 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. Την 12η Φεβρουαρίου 2020, ετέθη σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η νομοθετική 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τον τίτλο 
«Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». 

2.  Η ως άνω ηλεκτρονική διαβούλευση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 27-2-2020 και ώρα 6.00 μ.μ. 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’94), όπως ισχύει. 

2. Το Ν.2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’45), όπως ισχύει. 

3. Το Π.Δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει. 

4. Την ΥΑ 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) 
τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017). 

5. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018, 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

6. Το Σχέδιο Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». 

7. Την αιτιολογική έκθεση, η οποία συνοδεύει το ανωτέρω Σχέδιο Νόμου, ως είναι ανηρτημένο 
στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων 
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3. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης απόφασης: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Υπαγωγή- Αιτιολογικό 

Γ. Γενικές Παρατηρήσεις 

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

 

Α.   Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του Ν.4597/2019: «1. 
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 και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), 
όπως ισχύει, και η εκεί προβλεπόμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια 
υπηρεσία και ως διακριτό νομικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των περιουσιακών 
στοιχείων την καταργούμενη Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102).  

Σύμφωνα με το άρθρο 112 παρ. 1 Ν. 4389/2016, όπως ισχύει, «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα 
έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, 
κατευθυντηρίων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και 
καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρυθμιση 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 ευρωπαϊκη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής 
διαφάνειας…..»  
Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει 
ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για:  
α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησής στους 
λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου 
εξυπηρέτησης και της συμμόρφωσης προς τους χρηματοοικονομικούς στόχους,  
β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης – εθνικής και ευρωπαϊκης - νομοθεσίας, ιδίως 
σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησεις και τους κανόνες ανταγωνισμού και του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1),  
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γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκη νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων 
λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, 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) επί 
αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα,….»  
 
Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά 
μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και 
διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους,  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) επί των τελών και χρεώσεων λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, 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) επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα,….»  

Σύμφωνα με το Άρθρο 113Α του Ν.4389/2016, όπως τούτο προστέθηκε από το άρθρο 47 του 
Ν.4597/2019,«1. Η Ρ.Α.Λ., πέραν των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 του ν. 
4389/2016, επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/352. 
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Λ., 
καθορίζεται το σύστημα κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου, τα πρόστιμα που επιβάλλει ανάλογα 
με την παράβαση, καθώς και η διαδικασία επιβολής, εκτέλεσης και είσπραξης των προστίμων αυτών». 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να 
εξετάσει, να γνωμοδοτήσει και να λάβει κάθε μέτρο σχετικό, επί ζητημάτων, τα οποία αφορούν στην 
εφαρμογή του Κανονισμού 2017/352 στην Ελλάδα.  

Β.   ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Με τα άρθρα 52 έως 72 του Σχεδίου Νόμου επιδιώκεται η ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας 
Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Στην αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου 
Νόμου και ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση των άρθρων 52 έως 72 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου 
επεξηγούνται οι επιδιωκόμενες τροποποιήσεις και η τελολογία αυτών.  

Πιο συγκεκριμένα επί των ως άνω άρθρων του Σχεδίου Νόμου, ακολουθούν νομοτεχνικές 
παρατηρήσεις, μετά προσθηκών επί της αιτιολογικής έκθεσης, και στο τέλος υπάρχουν ορισμένες 
γενικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου.  

Οι ειδικές και γενικές νομοτεχνικές παρατηρήσεις προς τη Βουλή, αποστέλλονται προκειμένου να 
ληφθούν υπ’ όψιν μέχρι την τελική επεξεργασία και την ψήφισή του. Οι παρούσες παρατηρήσεις 
σχετίζονται κατά κανόνα σε σχέση με την ασφάλεια δικαίου που θα πρέπει να απολαμβάνουν οι φορείς 
του Ελληνικού Δημοσίου και οι υποψήφιοι επενδυτές. 
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Οι προτάσεις και παρατηρήσεις της Αρχής επί του νομοσχεδίου είναι οι εξής:  

B.1. Άρθρο 52 «Εκμετάλλευση ναυδέτων» 

Με το άρθρο 52 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου προβλέπεται η προσθήκη παρ.3 στο άρθρο 20 του 
ν.2971/2001 ως ισχύει, η οποία να ορίζει τα εξής: 

«3. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης ναυδέτων όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 4504/2017 η θαλάσσια 
ζώνη επεκτείνεται πέραν του ορίου των 500 μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης και έως το 
ναύδετο και σε ακτίνα μέχρι 500 μέτρων γύρω από το κέντρο του ναυδέτου. Η επέκταση αυτή 
διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2971/2001 (Α΄285).».  

Παρατηρήσεις / Διευκρίνιση 

Η προσθήκη της ως άνω παρ.3 στο άρθρο 20 του ν.2971/2001 (Α΄285), όπως τροποποιήθηκε με τον 
ν.4607/2019 (Α΄65) κρίνεται ως δυνάμενη να επιδράσει θετικά και να αυξήσει το επίπεδο 
εξυπηρέτησης των μεγάλων πλοίων και κρουαζιερόπλοιων και των λιμενικών υπηρεσιών πρόσδεσης 
των εν λόγω πλοίων, ειδικά σε λιμένες με μεγάλη επισκεψιμότητα, περιορισμένες υποδομές και 
τεχνικούς περιορισμούς, όπως ο λιμήν Φηρών στη Σαντορίνη. Δέον όπως διερευνηθεί η εξάρτηση του 
κέντρου του ναυδέτου με τα όρια της θαλάσσιας ζώνης, επί παραδείγματι, δια της χωροθετήσεώς του 
εντός μίας, προκαθορισθείσας από το νομοθέτη, μεγίστης αποστάσεως από το όριο της θαλάσσιας 
ζώνης.  

Β.2. Άρθρο 53 «Παραχωρήσεις εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα» 

Με το εν λόγω άρθρο αντικαθίστανται οι παρ.1 και 2 του άρθρου 24 του ν.2971/2001, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν.4607/2019.  

Οι παρ.1 και 2 του άρθρου 24 του ν.2971/2001 σήμερα ως ισχύουν έχουν ως εξής: 

«1. Επιτρέπεται ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της διοίκησής του, που 
εγκρίνεται, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., από τον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και 
από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για ορισμένο 
χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα. Εφόσον η 
παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται 
υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα 
σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις 
βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη 
του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Οι γνώμες του προηγουμένου εδαφίου πρέπει να 
διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς 
αυτές. Στην απόφαση παραχώρησης καθορίζεται το αντάλλαγμα για τη χρήση των ανωτέρω χώρων, 
καθώς και οι λοιποί όροι της παραχώρησης. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για τους τουριστικούς 
λιμένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993. 

2. Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, χωρίς να απαιτείται η 
σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκρίνονται οι 
παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης 
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των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης. Οι 
παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., 
εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Οι παραχωρήσεις απλής χρήσης τελούν πάντα υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών 
πράξεων ή των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του ή του νομοθετικού και 
κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του αιγιαλού. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από 
οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη 
έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η παρούσα διάταξη δεν εφαρμόζεται για 
τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.». 

Με το άρθρο 53 του εν λόγω Σχεδίου Νόμου προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου 24 του 
ν.2971/2001 ως εξής: 

«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων 
Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από 
οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των 
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη 
έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

2. α) Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της διοίκησής 
του, που εγκρίνεται από τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του 
Γ.Ε.Ν., να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που 
βρίσκονται μέσα στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα. 

Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της 
ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη 
γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

β) Με μόνη απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, χωρίς να απαιτείται 
η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας 
ζώνης λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης ή ίσης των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται από 
οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης. 

γ) αα) Κατά της έγκρισης της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ιεραρχική 
προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

ββ) Κατά της απόφασης της περίπτωσης β’ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ιεραρχική 
προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». 

2. Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄285), προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως ακολούθως: 

«10. Οι γνώμες της παραγράφου 2 πρέπει να διατυπωθούν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 
δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές. 
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11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα 
τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του 
παρόντος άρθρου. 

12. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζεται για τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 29 του ν. 
2160/1993.». 

3. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 24 εφαρμόζονται για αιτήσεις που κατατίθενται στους φορείς 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Παρατηρήσεις 

Οι προτεινόμενες αλλαγές στοχεύουν στο να καταστεί σαφής η ακολουθητέα διοικητική διαδικασία 
αναφορικά με το εκάστοτε είδος των παραχωρήσεων στις οποίες δύνανται να προβαίνουν οι 
Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. και τα λιμενικά ταμεία, κρατικά και δημοτικά, καθώς και σε ποιες 
περιπτώσεις απαιτείται για τη νομιμότητα αυτών η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν. ή /και η προηγούμενη 
της υλοποίησης της παραχώρησης έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Μάλιστα, οι σημειούμενες αλλαγές (α) οδηγούν στην επαναφορά του δικαιώματος παραχώρησης 
απλής χρήσης στους Οργανισμούς Λιμένων και (β) φαίνεται να επιδιώκουν την ειδικότερη ρύθμιση και 
πρόβλεψη επί σκοπώ απλούστευσης της διοικητικής διαδικασίας αναφορικά με παραχωρήσεις απλής 
χρήσης χώρων εντός της αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα οι οποίες δεν συνοδεύονται από 
οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης.   

Περαιτέρω, από τη διατύπωση του εν λόγω άρθρου και σε συνδυασμό με το άρθρο 64 του ν.4609/2019 
προκύπτει ότι προς άρση νομικής ασάφειας και επί σκοπώ προαγωγής ασφάλειας δικαίου κρίνεται 
απαραίτητη η αναγραφή του αντικειμένου, ήτοι των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται, 
εντός των παραχωρούμενων χώρων χρήσης. Τέλος, προτείνεται η περαιτέρω διευκρίνηση της παρ.2 
περ.β ως προς τα έργα «προσωρινής φύσης», όπως λ.χ προσωρινή περίφραξη για λόγους ασφαλείας 
α) των διακινούμενων στον λιμένα (εργαζόμενοι, επιβάτες, άλλοι χρήστες του λιμένα, β) του 
θαλασσίου περιβάλλοντος, και γ) των πλοίων και των διακινούμενων φορτίων, δ) τυχόν γειτνιαζόντων 
λιμενικών δραστηριοτήτων. 

Β.3. Άρθρο 56 «Όρια ζώνης λιμένα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.» 

Με το άρθρο 56 του Σχεδίου Νόμου σκοπείται η αντικατάσταση της παρ.15 του άρθρου 21 του 
ν.2932/2001 ως εξής:  

«15. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2021, προσδιορίζονται τα όρια της ζώνης Λιμένα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.».  

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν.2971/2001, «Σε κάθε παράκτια περιοχή, όπου κατά τις κείμενες 
διατάξεις συντρέχει λόγος  δημιουργίας ή επέκτασης λιμένα, καθορίζεται έκταση ξηράς και θάλασσας, 
συνεχής ή  διακεκομμένη στην οποία ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα  μπορεί 
να εκτελέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί λιμενικών ταμείων και στα πλαίσια  ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, 
έργα που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση της εμπορικής, επιβατικής, ναυτιλιακής, τουριστικής και 
αλιευτικής  κίνησης και γενικότερα της εύρυθμης λειτουργίας του λιμένα. Η έκταση αυτή καλείται  Ζώνη 
λιμένα και διακρίνεται σε χερσαία και θαλάσσια.».  
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Εν όψει των ανωτέρω, η σημασία του καθορισμού των ορίων ζώνης λιμένα των Οργανισμών Λιμένων 
Α.Ε. είναι προφανής. Στο πλαίσιο αυτό, ορθώς με το Σχέδιο Νόμου δίδεται η παράταση μέχρι την 31η 
Δεκεμβρίου 2021 προκειμένου με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να 
προσδιοριστούν τα όρια της ζώνης Λιμένα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.   

Β.4. Άρθρο 58 «Τροποποίηση του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α’ 184)» 

Η παράταση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021 της προθεσμίας υποβολής από τους Φορείς Διαχείρισης 
και Εκμετάλλευσης Λιμένων του αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan) 
που δεν κατέστη δυνατό να συντάξουν μέχρι την 29η Δεκεμβρίου 2019 κρίνεται ως σύμφωνο με την 
αρχή της αναλογικότητας, καθώς η σύνταξη και υποβολή ενός τέτοιου προγράμματος θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη των λιμένων και μακροπρόθεσμα θα δημιουργήσει οφέλη στους χρήστες των λιμενικών 
υπηρεσιών και εγκαταστάσεων.  

Β.5.  Άρθρο 62 «Σύνθεση Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) 

Με το άρθρο 62 του Σχεδίου Νόμου τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 19 του ν.2932/2001 (Α΄145) και 
επιδιώκεται η αλλαγή της σύνθεσης της Επιτροπής Εθνικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων 
(εφεξής, Ε.Σ.Α.Λ.).  

Ειδικότερα, η παρ.1 του άρθρου 19 του ν.2932/2001 σήμερα προβλέπει ότι: 

«Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, και μετέχουν με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, από ένας (1) εκπρόσωπος για καθένα από τα Υπουργεία Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εθνικής Αμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, καθώς 
και ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα 
ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας 
Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου ή της 
οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής μπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστημιακών 
Ιδρυμάτων, με ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάμενοι 
Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, με 
αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα. 
 Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος 
προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και 
επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που 
επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.». 
 
Με το άρθρο 62 του Σχεδίου Νόμου τροποποιείται η παρ.1 του άρθρου 19 του ν.2932/2001 (Α΄145) ως 
εξής: 
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«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). 
Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και μετέχουν 
με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, ο Γενική Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, δύο (2) 
εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Γενικοί Γραμματείς, ως 
εκπρόσωποι, των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. καθώς και ένας εκπρόσωπος του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του ΥΝΑΝΠ. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλείται υποχρεωτικά, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος 
της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών 
Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου και/ή της οικείας περιφέρειας, 
εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν, επίσης, 
να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με ειδίκευση σε 
θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, με αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς 
τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα. 
Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος 
προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και 
επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που 
επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.».  
 
Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 41 του ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία, 
διαφάνεια κυβερν. οργάνων κλπ», «2. Τα καθήκοντα των Γενικών Γραμματέων είναι τα εξής: (α) 
επικουρούν τον Πρωθυπουργό, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό κατά τη διαδικασία 
σχεδιασμού και εφαρμογής των δημόσιων πολιτικών στο πεδίο αρμοδιοτήτων που τους έχει ανατεθεί, 
(β) προΐστανται αμέσως μετά τον Πρωθυπουργό, Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό και τον 
Υφυπουργό όλων των υπηρεσιών που αποτελούν τη Γενική Γραμματεία και τις συντονίζουν προς την 
κατεύθυνση της υλοποίησης των σχεδιαζόμενων κυβερνητικών πολιτικών, της εξυπηρέτησης ή 
περαιτέρω εξειδίκευσης των στρατηγικών της στόχων και της διαχείρισης ενδεχόμενων κρίσεων ή 
κινδύνων, (γ) μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας και προς 
τον σκοπό αυτό συνεργάζονται με τον Υπηρεσιακό Γραμματέα του Υπουργείου για κάθε θέμα 
αρμοδιότητας του τελευταίου, (δ) προσυπογράφουν όλα τα έγγραφα που υπογράφονται από τον 
Πρωθυπουργό, τον Υπουργό, τον Αναπληρωτή Υπουργό ή τον Υφυπουργό, κατά το μέρος της 
αρμοδιότητάς τους, εφόσον προέρχονται από τις υπαγόμενες σε αυτούς υπηρεσίες, (ε) συμμετέχουν 
στη διαδικασία σύνταξης του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου καθώς και στην παρακολούθηση της 
εφαρμογής του κυβερνητικού έργου, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του Μέρους Γ΄ του παρόντος, (στ) υλοποιούν τη στοχοθεσία και το πρόγραμμα 
δράσεων που τους έχει τεθεί βάσει του Συμβολαίου Απόδοσης του άρθρου 43 του παρόντος και (ζ) 
ασκούν κάθε αρμοδιότητα που μεταβιβάζεται σε αυτούς. 
 
Οι Γενικοί Γραμματείς διορίζονται και παύονται με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του κατά 
περίπτωση αρμόδιου Υπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικώς οι 
Γενικοί Γραμματείς της Προεδρίας της Κυβέρνησης διορίζονται και παύονται με απόφαση του 
Πρωθυπουργού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 
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Βασική αρχή του διοικητικού δικαίου αποτελεί η αρχή της αμεροληψίας, σύμφωνα με την οποία ο 
ασκών νομιμοποιημένη εξουσία κριτής έναντι οιουδήποτε ενδιαφερομένου προσώπου πρέπει να είναι 
και να φαίνεται ότι είναι κατά την άσκηση των καθηκόντων του απαλλαγμένος από κάθε εσωτερική ή 
εξωτερική επιρροή, η οποία ενδεχομένως να νοθεύσει την κρίση του κατά την άσκηση της εξουσίας 
του. Η υποχρέωση αμεροληψίας των διοικητικών οργάνων προβλέπεται και στο άρθρο 7 του 
ν.2690/1999. 
 
Παρατηρήσεις 
 
Η πρόβλεψη στο Σχέδιο Νόμου περί συμμετοχής στην Ε.Σ.Α.Λ. ενός εκπροσώπου του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους  κρίνεται θετική. Οι εκπρόσωποι του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
διακρίνονται για το κύρος και την αμερόληπτη κρίση τους. Εξάλλου, η νομική σκέψη και οι νομικές 
γνώσεις κρίνονται απαραίτητες για την επίλυση των δυσεπίλυτων θεμάτων που τίθενται ενώπιον της 
Ε.Σ.Α.Λ..  
 
Τα προβλεπόμενα με το άρθρο 41 του ν.4622/2019 περί διαδικασίας διορισμού και καθηκόντων των 
Γενικών Γραμματέων σε συνδυασμό με το άρθρο 7 του ν.2690/1999 ενδεχομένως να αποτελέσουν 
βάση μελλοντικών αιτιάσεων για δικαστικό έλεγχο των αποφάσεων της ΕΣΑΛ περί συγκρότησης του 
διοικητικού οργάνου. Προτείνεται να λαμβάνεται μέριμνα στο για την αναπλήρωση Γενικού 
Γραμματέα, πέραν του προεδρεύοντος, σε περίπτωση που έχει ήδη υπογράψει διοικητικές πράξεις, οι 
οποίες τίθενται ενώπιων της ΕΣΑΛ για την έκδοση απόφασης / γνωμοδότησης. 
 
Στην πρόβλεψη για συμμετοχή καθηγητών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, πλέον των ειδικευόμενων σε 
θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, προτείνεται η γενικότερη αναφορά σε […] καθηγητές 
Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, λιμενικής 
πολιτικής, εφοδιαστικής και οικονομικής των μεταφορών […] 

Γ. Γενικές Παρατηρήσεις 

Στο υπό συζήτηση Σχεδίου Νόμου, δεν πραγματοποιείται καμία αναφορά στο άρθρο 105 του 
ν.4504/2017 αναφορικά με την «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων και καταλοίπων φορτίου» καίτοι περί αντιθέτου δηλώσεις προθέσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Κατά συνέπεια, η αρμοδιότητα της Αρχής όπως προβλέπεται στην 
παρ.28 του άρθρου 105 του ν.4504/2017 αναφορικά με την έκδοση προτύπων προσκλήσεων και 
συμβάσεων παραμένει ενεστώσα. 

  
 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ Την έγκριση των ανωτέρω ειδικών παρατηρήσεων και προτάσεων επί του Σχεδίου Νόμου,  

ΑΔΑ: ΨΟ7Φ46Μ445-ΟΤΙ



11 
 

β’ Τη χορήγηση εξουσιοδοτήσεως στον Πρόεδρο της Αρχής για περαιτέρω νομοτεχνική 
επεξεργασία των ανωτέρω ειδικών παρατηρήσεων και προτάσεων και αποστολή αυτών προς την 
αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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