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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 144/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 1 η  

 
ΘΕΜΑ 7ο: Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Σχεδίου Νόμου με τίτλο 

«Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών, 
Ρυθμίσεις Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις». 

 

Την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 61η 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 η παρούσα Εισήγηση φέρονται ενώπιον του 
Δ.Σ. της Αρχής οι Απόψεις, Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί των άρθρων 1 έως 27 του Σχεδίου 
Νόμου με τίτλο «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση αεροδρομίων επί Υδάτινων Επιφανειών, 
Ρυθμίσεις Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις» του Υπουργείου Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Αμύνης, Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, 
Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Τουρισμού και Υπουργών Επικρατείας. Με την εισήγηση του Προέδρου 
άγονται ενώπιον της Αρχής οι προκαταρκτικές θέσεις της Αρχής, όπως ανεπτύχθηκαν ενώπιον της 
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, την Τετάρτη 28.01.2020, και έχουν διαβιβασθεί, κατά την 
δεύτερη συνεδρίαση αυτής και ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων. 

Έπειτα ανέπτυξε συνοπτικά την από 28ης Ιανουαρίου 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. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 420/26.9.2018 Εισήγηση Παρατηρήσεων της Αρχής, απεστάλησαν οι 
απόψεις της, επί του προτεινομένου Σχεδίου Νόμου με θέμα «Θέματα Υδατοδρομίων, Αστικών 
μεταφορών και λοιπές διατάξεις». Η Εισήγηση προηγήθηκε της κλήσης του Προέδρου για 
συμμετοχή του κατά την δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, με την 
κλήση και ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών παραγόντων, η οποία διενεργήθηκε στις 
26.09.2018.  

2. Ακολούθως, εισήχθη και συζητήθηκε ενώπιον του Δ.Σ. της Αρχής η ανωτέρω Εισήγηση, ως 
έκτακτο θέμα της 39ης Συνεδρίασης, της 27/9/2018, και ελήφθη επί αυτής η υπ’ αριθμόν 66/2018 
απόφαση της Αρχής, η οποία διαβιβάσθηκε εκ νέου στη Βουλή, προ της ψήφισης του Σχεδίου 
Νόμου από την Ολομέλεια.  

3. Το Σχέδιο Νόμου ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής στις 3.10.2018, και 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 178 Α’ / 11.10.2018).  

4. Με το υπ’ αριθ. Πρωτ. Γ/86622/2379 από 9.11.2018 έγγραφο Γνωστοποίησης ΦΕΚ περί 
Ίδρυσης και λειτουργίας αεροδρομίων επί υδατίνων επιφανειών, γνωστοποιήθηκε στην Αρχή η 
έκδοση του Ν. 4568/2018.  

5. Στις 24.1.2020, κατατέθηκε στη Βουλή νεότερο Σχέδιο Νόμου επί των ζητημάτων 
υδατοδρομίων, και με το από 28.1.2020 υπ’ αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 117/29.01.2020 Έγγραφο της 
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, ζητήθηκε η συμμετοχή της Αρχής κατά την δεύτερη 
συνεδρίασή της με θέμα την ακρόαση εξωκοινοβουλευτικών προσώπων, στην οποία δύναται να 
αποστείλει Εισήγηση με τις διατυπωμένες απόψεις της. 
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6. Στις 29.01.2019, εστάλη προς την αρμόδια Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου Προσχέδιο 
Παρατηρήσεων και Προτάσεων της Ρ.Α.Λ. για το Σχέδιο Νόμου, το οποίο και παρουσιάστηκε εν 
συνόψει από τον Πρόεδρο, κατά την ίδια ημέρα ενώπιόν της.  

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 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 Ν.4568/2018 «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’ 178/11.10.2018) 

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

5. 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). 

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

7. Το Σχέδιο Νόμου «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση αεροδρομίων επί Υδάτινων 
Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και άλλες διατάξεις» ως είναι ανηρτημένο στην 
ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. 

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

9. Η υπ’ αριθμ. 66/2018 απόφαση της Αρχής της 39ης Συνεδρίασης της Αρχής επί του 6ου Θέματος 
με τίτλο «Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί των άρθρων 1 έως 
32 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και 
λοιπές διατάξεις» των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών». (ΑΔΑ Ω70Δ46Μ445-398) 

10. Η υπ’ αριθμ. 16/2019 Γνωμοδότηση της Αρχής της 56ης Συνεδρίασης επί του 5ου Θέματος  με 
αντκείμενο: «Γνωμοδότηση περί παραχωρήσεως δικαιώματος χρήσης λιμενικού χώρου έναντι 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΔΑ: 
Ψ24Κ46Μ445-Η9Η) 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Κεφάλαια τεκμηρίωσης απόψεων: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Απόψεις  

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 108 του Ν.4389/2016, «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. )».  

Με το άρθρο 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) 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, 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,», 
ενώ σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου Άρθρου, «Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) [..], β) 
τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε 
θέμα αρμοδιότητάς της,…». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και 
να γνωμοδοτήσει επί του εν θέματι ζητήματος.  
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Β. Απόψεις  

Με τα άρθρα 1 έως 27 του Σχεδίου Νόμου αφορούν στην ρύθμιση και στον καθορισμό του 
πλαισίου αδειοδότησης αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρομίων), «ώστε να 
διευκολυνθεί η αδειοδότηση αυτών μέσω της απλοποίησης των σχετικών διαδικασιών, και να 
αναπτυχθεί ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το οποίο ευνοεί την ανάπτυξή τους.».  

Στην αιτιολογική έκθεση του Σχεδίου Νόμου, επιπλέον, αναφέρονται οι επιμέρους διαφορές του 
νεότερου προτεινομένου Σχεδίου Νόμου, σε σχέση με το σήμερα ισχύον Ν.4568/2018. Τα βασικά 
σημεία διαφοροποίησης, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, αποτελούν: α. η δυνατότητα 
χορήγησης και ενιαίας «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας» υδατοδρομίου διατηρώντας τη 
δυνατότητα αδειοδότησης σε δύο στάδια του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, ήτοι τη χορήγηση 
«άδειας ίδρυσης» και τη χορήγηση «άδειας λειτουργίας», β) τη δυνατότητα χορήγησης «άδειας 
ίδρυσης» υδατοδρομίου, όχι μόνο σε δημόσιο φορέα αλλά και σε ιδιωτικό φορέα, γ) στην έκδοση 
«άδειας ίδρυσης» υδατοδρομίου» χωρίς την απαίτηση επιθεώρησης, ώστε ο ενδιαφερόμενος με 
την απόκτηση αυτής να προβεί στις προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες για την κατασκευή του 
συνόλου των απαιτούμενων υποδομών και εγκαταστάσεων του υδατοδρομίου, δ) τη δυνατότητα 
χορήγησης άδειας υδατοδρομίου και σε τουριστικούς λιμένες (ήτοι μαρίνες, καταφύγια και 
αγκυροβόλια), σε Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης (Π.Ο.Τ.Α.) και σε σύνθετα 
τουριστικά καταλύματα, ε) τη δυνατότητα εκπαίδευσης του προσωπικού λειτουργίας του 
υδατοδρομίου όχι μόνο από την Υ.Π.Α. αλλά και από άλλους πιστοποιημένους φορείς του 
εσωτερικού ή εξωτερικού, στ) στη συγκρότηση ολιγομελούς Επιτροπής Υδατοδρομίων για 
επιθεωρήσεις υδατοδρομίων.  

Πιο συγκεκριμένα επί των άρθρων του Σχεδίου Νόμου, ακολουθούν νομοτεχνικές παρατηρήσεις, 
μετά των παρατηρήσεών τους και προσθήκες αιτιολογικής έκθεσης, και στο τέλος υπάρχουν 
ορισμένες γενικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου: 

Αρχικά, δέον όπως αναφερθεί, ότι τα λιμάνια και οι λιμενικές υπηρεσίες ήδη έχουν οριοθετημένη 
και ρυθμισμένη λειτουργία σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον και καλούνται να εξυπηρετήσουν την 
ασφαλή και αποτελεσματική διακίνηση επιβατών και φορτίων. Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου 
επικεντρώνεται στα βήματα και στις τεχνικές προϋποθέσεις για τον συντονισμό των φορέων, 
προκειμένου να προστεθεί και να λειτουργήσει ένα νέο είδος τερματικού εντός χερσαίας και 
θαλάσσιας λιμενικής ζώνης. 

Ο επιβάτης έχει την ίδια ιδιότητα και ανάγκες εξυπηρέτησης εντός λιμένα, είτε αποβιβάζεται από 
πλοίο της ακτοπλοΐας, είτε από άλλο μέσο, στην παρούσα περίπτωση, υδροπλάνο. Το ίδιο ισχύει 
και για την διακίνηση και την φορτοεκφόρτωση φορτίων και εμπορευμάτων. Κατ’ αντιστοιχίαν, το 
νέο μέσο έχει ανάλογες και αντίστοιχες ανάγκες με ένα πλοίο εξυπηρέτησης μέσω λιμενικών 
υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, ανάγκες παροχής καυσίμων, εφοδίων, αποκομιδής απορριμμάτων, 
υπηρεσιών ασφαλείας, πρόσδεσης κ.α. 

Εν προκειμένω, το Σχέδιο Νόμου θα πρέπει να νοείται ότι δεν αναφέρεται σε αεροδρόμιο το οποίο 
παρεμπιπτόντως συνορεύει με έναν λιμένα, αλλά ουσιαστικά σε ένα λιμενικό τερματικό ειδικής 
χρήσης, (ελλιμενισμού υδροπλάνων), εντός λιμένα και εντός λιμενικής ζώνης, και ως εκ τούτου θα 
πρέπει να εφαρμόζονται ρητά οι διατάξεις του Ν.4389/2016, ενώ σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει 
να θίγονται οι αρμοδιότητές της Αρχής. 
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Επιπρόσθετα, τα τερματικά αυτά, εν τη γενέσει τους, θα αποτελέσουν ένα ευρύτερο πεδίο και 
σημείο επαφής δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, στο οποίο θα πρέπει να τηρείται η νομιμότητα, η 
συμβατική τάξη και οι κανόνες του ανταγωνισμού σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία. Ήδη, στο Σχέδιο Νόμου υπάρχει πρόβλεψη για τον ρόλο της Αρχής στο άρθρο 18 σε 
σχέση με τα τέλη και τα τιμολόγια. Αυτό εκπορεύεται από τον Ν.4389/2016, τον ιδρυτικό Νόμο της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και ειδικότερα στις αρμοδιότητες της για τον έλεγχο συμβατότητας, 
αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και λήψη των αναγκαίων ρυθμιστικών 
μέτρων επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών. 

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. 

Οι προτάσεις και παρατηρήσεις της Αρχής επί του νομοσχεδίου είναι οι εξής:  

1. Εισαγωγή στο Άρθρο 3 εμβόλιμης παρ. 8 

«8) Επί των λιμενικών υπηρεσιών που αναφέρονται στον παρόντα νόμο εφαρμόζονται τα άρθρα 
108, 112, 113, 113Α, 114 και 124 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως ισχύουν, και δεν 
αποκλείεται η εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2017/352.  

Παρατηρήσεις / Προσθήκη Αιτιολογικής 

«Η ρητή συμπερίληψη άρθρων του Ν.4389/2016 και του Κανονισμού 2017/352 επιτάσσεται από 
την ανάγκη για διασφάλιση της νομιμότητας, των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης του εθνικού λιμενικού συστήματος, του ελέγχου, της εποπτείας, 
της ρύθμισης των λιμενικών υπηρεσιών, της τήρησης της συμβατικής τάξεως, της διαφάνειας και 
του ανταγωνισμού, όπως αυτές οφείλουν να ασκούνται αυτοτελώς και αδιαταράκτως από την καθ’ 
ύλην αρμόδια, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), επί του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων 
της επικράτειας, και των υποχρεώσεων του άρθρου 13 περ. ιγ) του παρόντος». 

2. Αναδιατύπωση Άρθρου 7 παρ. ζ 

Από: «ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά 
νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως Υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα 
ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση 
χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του 
αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας 
ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η 
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία Υδατοδρομίου γίνεται με τη 
σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του v. 2545/1997 (Α' 254). 
Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 
χώρου για τη δημιουργία Υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης 
της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ'αρ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού (Β' 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ'αρ. 9347/15.4.2014 απόφαση της 
Υπουργού Τουρισμού (Β' 1013) και, στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη 
του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α' 118) όπως ισχύει.» 
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Σε: «ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά 
νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως Υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα 
ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για παραχώρηση 
χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου του 
αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας 
ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.0.Τ.Α., η 
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία Υδατοδρομίου γίνεται με τη 
σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκμετάλλευσης του άρθρου 29 του v. 2545/1997 (Α' 254). 
Στην περίπτωση σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης 
χώρου για τη δημιουργία Υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης 
της παραγράφου 3.2 του άρθρου 3 της υπ'αρ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού 
και Τουρισμού (Β' 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αρ. 9347/15.4.2014 απόφαση της 
Υπουργού Τουρισμού (Β' 1013) και, στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη γνώμη 
του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α' 118) όπως ισχύει. Οι αποφάσεις των ιδιωτικών 
φορέων της παρούσης παραγράφου κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων». 

Παρατηρήσεις /Προσθήκη Αιτιολογικής Έκθεσης 

Για τις περιπτώσεις που οι φορείς της παρ. ζ είναι ιδιωτικοί, οι αποφάσεις των, προτείνεται να 
κοινοποιείται και στη Ρ.Α.Λ., για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, καθότι τούτοι απολαμβάνουν 
ενός ιδιαιτέρως ευρύ πεδίου αρμοδιοτήτων και εξουσιών και επί των δραστηριοποιουμένων 
φορέων εντός λιμένα και υδατοδρομίου.  

3. Εμβόλιμο εδάφιο στο Άρθρο 12 παρ. 2 περ. β εδ. 2 

Από: «Με την αίτηση κατατίθεται και η σχετική μεταξύ τους σύμβαση, τα δικαιολογητικά του 
τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου περί μη 
τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση.» 

Σε: «Με την αίτηση κατατίθεται και η σχετική μεταξύ τους σύμβαση, τα δικαιολογητικά του 
τεχνικού φακέλου που τροποποιούνται και η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου περί μη 
τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Αντίγραφο της 
σύμβασης παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ).». 

Παρατηρήσεις /Προσθήκη Αιτιολογικής Έκθεσης 

«Η αποστολή φακέλου στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων προβλέπεται προκειμένου να έχει την 
ευχέρεια να ελέγξει προληπτικά την σύμβαση παραχώρησης και τη συμβατότητα αυτής και της 
επερχόμενης μεταβίβασης ως προς την τήρηση μεταξύ άλλων, της νομιμότητας, της συμβατικής 
τάξης, της διαφάνειας και των κανόνων ανταγωνισμού.». 

4. Αναδιατύπωση Άρθρου 18.  

Από: «Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που 
παρέχονται από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών. Ο σχετικός 
τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της 
Υ.Π.Α., τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), τη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών.» 
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Σε: «Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται 
από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών. Ο σχετικός τιμοκατάλογος 
υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών αερολιμένων της Υ.Π.Α., τη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), τη Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών, και 
αναρτώνται στην ιστοσελίδα που τηρεί.» 

Παρατηρήσεις /Προσθήκη Αιτιολογικής Έκθεσης 

«Με την ίδια διάταξη προβλέπεται τρόπος προσήκουσας δημοσιότητας των τιμολογίων  

5. Αναδιατύπωση Άρθρου 20 παρ. 2  

Από: «Το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, προ της ανάληψης των καθηκόντων του, πρέπει να έχει 
παρακολουθήσει και τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις στον ΕΚΑΠΑ (Β' 1485/17-06- 2011), καθώς 
και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες 
(απόφαση ΥΠΑ/ΔlS/Α/39382/3235 Β' 3298/24-11-2013), όπως εκάστοτε τροποποιούνται.» 

Σε: «Το προσωπικό του φορέα λειτουργίας του υδατοδρομίου και το προσωπικό των φορέων που 
δραστηριοποιούνται στο υδατοδρόμιο, προ της ανάληψης των καθηκόντων του, πρέπει να έχει 
παρακολουθήσει και τις προβλεπόμενες εκπαιδεύσεις στον ΕΚΑΠΑ (Β' 1485/17-06- 2011), καθώς 
και στο Εθνικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Αεροπορικής Ασφάλειας από έκνομες ενέργειες 
(απόφαση ΥΠΑ/ΔlS/Α/39382/3235 Β' 3298/24-11-2013), όπως εκάστοτε τροποποιούνται, καθώς 
και στον Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων – ISPS, όπου αυτός 
εφαρμόζεται» 

Παρατηρήσεις /Προσθήκη Αιτιολογικής Έκθεσης 

«Η προσθήκη του Κώδικα ISPS προβλέπεται καθότι τα ειδικά λιμενικά τερματικά υδατοδρομίων 
δύνανται να λειτουργούν εντός ή να γειτνιάζουν με λιμένα που αυτός εφαρμόζεται».  

6. Αναδιατύπωση Άρθρου 21 παρ. 1 

Από: «1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται από εγκατάσταση παροχής 
καυσίμων, η οποία δύναται να χωροθετηθεί εντός του χώρου του Υδατοδρομίου ή εντός της 
χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα..» 

Σε: «1. Ο εφοδιασμός αεροσκαφών με καύσιμα πραγματοποιείται από εγκατάσταση παροχής 
καυσίμων, η οποία δύναται να χωροθετηθεί εντός του χώρου του Υδατοδρομίου ή εντός της 
χερσαίας ζώνης λιμένα ή εντός της χερσαίας ζώνης τουριστικού λιμένα. Ισχύουν οι ορισμοί και 
προβλέψεις του Κανονισμού 2017/352 και του εφαρμοστικού πλαισίου αυτού για τις υπηρεσίες 
εφοδιασμού με καύσιμα.» 

7. Γενικές Παρατηρήσεις  

Παρατίθενται οι κατωτέρω γενικές παρατηρήσεις επί διατάξεων του Σχεδίου Νόμου, επί σκοπό να 
αποτελέσουν αιτία επανελέγχου των, και τούτες όπως τύχουν της προσήκουσας νομικής 
τεκμηρίωσης, προ της κατάθεσης του Σχεδίου Νόμου ενώπιον της Ολομελείας της Βουλής: 
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i. Ορισμοί: Ως προς τον ορισμό του πλοίου, σε σχέση με το άρθρο 3 παρ. 1 του Κώδικα 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου - ΚΔΝΔ (ν.δ. 173/1977, ΦΕΚ Α 261), και ειδικότερα, εν όψει του 
γεγονότος ότι εισάγεται ένα νέο είδος τερματικού εντός χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής 
ζώνης  

ii. Ορισμοί: Ως προς τον ορισμό του λιμένα ως προς το Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285). Αν και εκ πρώτης όψεως προκύπτει ότι έχει γίνει ορθά ο 
συσχετισμός, ένας πρόσθετος νομικός έλεγχος θα είναι χρήσιμος, προκειμένου να 
αποφευχθούν τυχόν ασυμβατότητες, σε σχέση με τον ορισμό του λιμένα.  

iii. Ορισμοί: Επιπλέον, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα και στον ορισμό της 
παραχώρηση χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα σύμφωνα με τα άρθρα 18 και 24 του 
Ν.2971/2001, ενώ θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν για τους Οργανισμούς Λιμένα και το 
κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας τους, συμπεριλαμβανομένου των νόμων 
4389/2016 και 4597/2019, όπως ισχύουν, καθώς και της νομολογίας. Το ίδιο ισχύει για το 
άρθρο 7, παρ. 1 περ. ζ) σε συνδυασμό με την αντίστοιχη πρόβλεψη του άρθρου 12 παρ. 2 
περ. γ) του Σχεδίου Νόμου, τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν υπό το πρίσμα τυχόν 
αντινομιών ή αντιφάσεων με άλλο ισχύον δίκαιο, που αφορά θέματα επί δικαιωμάτων 
παραχώρησης, υποπαραχώρησης εγκαταστάσεων και υπηρεσιών και χρονικά όρια αυτών, 
σύμφωνα με το Ν. 2971/2001 και με τον ισχύοντα Ν.4597/2019, περί υπο-παραχωρήσεων 
(βλ. συνημμένη Γνωμοδότηση 16/2019 της 56ης Συνεδρίασης της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων, επί συναφούς θέματος). 

Μια εναλλακτική επιλογή ενσωμάτωσης της ανωτέρω υπ’ αριθμόν 7.iii Γενικής 
Παρατήρησης, δύναται να ενταχθεί στο Σχέδιο Νόμου ως εξουσιοδοτική διάταξη, ως εξής:  

«Εισαγωγή στο Άρθρο 3 πρόσθετης παρ. 11.  

«Η παραχώρηση του δικαιώματος της χρήσης χώρου λιμένα, ή χρήσης χώρου αιγιαλού, 
παλαιού αιγιαλού, παραλίας ή και συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλασσίου χώρου εκτός 
της ζώνης λιμένα ή όχθης ή και συνεχόμενης παρόχθιας ζώνης λίμνης, της λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης υδατοδρομίου ή των υπηρεσιών, υπάγεται στις εκάστοτε ισχύουσες 
διατάξεις για κάθε λιμένα. Η διαδικασία ανάδειξης ενδιαφερομένων, όροι, και λοιπές 
προϋποθέσεις, ορίζονται με απόφαση των Υπουργών Μεταφορών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών, και Τουρισμού, η οποία εκδίδεται κατόπιν γνώμης της 
Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Ρ.Α.Λ.» 

Παρατηρήσεις /Προσθήκη Αιτιολογικής Έκθεσης 

Προκειμένου να καταστεί διαφανής και σαφής η διαδικασία παραχώρησης από το σύνολο 
των υπαγομένων δικαιούμενων φορέων, εισάγεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την 
έκδοση μιάς αποφάσεως που θα επιλύει ζητήματα διαδικαστικά.»  

iv. Στο άρθρο 7 παρ. 1 περ. ζ), όπου περιλαμβάνεται η «απόφαση του Φορέα Διοίκησης, 
Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης Λιμένα ή κατά το νόμου αρμοδίου οργάνου για παραχώρηση 
χρήσης χώρου εντός ζώνης λιμένα», προτείνεται να γίνει σαφής πρόβλεψη ότι το υπό 
παραχώρηση υδατοδρόμιο, ως λιμενικό τερματικό ειδικής χρήσης, θα πρέπει να εντάσσεται 
σε εμπορικό ή τουριστικό λιμένα, ή εν πάσει περιπτώσει, να ορίζεται κάποιος φορέας ως 
φορέας διαχείρισης λιμένα. Το διακύβευμα εδώ είναι να μη δημιουργηθούν υδατοδρόμια 
άνευ θεσμοθετημένου εποπτικού πλαισίου εγκαταστάσεων (δη ιδιωτικής διαχείρισης, 
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πέραν του υφισταμένου πλαισίου Λιμενικής και Τουριστικής Πολιτικής), κάτι που συμβαίνει 
με ορισμένες ως-λεγόμενες «ορφανές» λιμενικές εγκαταστάσεις.  

v. Συμπληρωματικά της παρατήρησης 1 επί του άρθρου 1, παρ. 1 αρ. 31, αναφέρονται οι 
αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει 
ενός ιδιαιτέρως ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών και επί των δραστηριοποιουμένων 
επιχειρήσεων εντός υδατοδρομίου. Πλην όμως, τίθεται ζήτημα ελέγχου και εποπτείας αυτού 
για τις υπηρεσίες που προσφέρονται εντός της λιμενικής ζώνης, το οποίο αδυνατεί να 
ελέγξει νομικά ο αντισυμβαλλόμενός του φορέας ίδρυσης, ιδίως αν δεν αποτελεί 
θεσμοθετημένο φορέα διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα ή φορέα διαχείρισης 
τουριστικού λιμένα. Σε επίρρωση αυτού, η αδιάκριτη αναφορά του ν. 4389/2016 απένειμε 
την αρμοδιότητα αυτή της εποπτείας και τήρησης της συμβατικής τάξης, νομιμότητας και 
ανταγωνισμού εντός λιμενικής ζώνης στη Ρ.Α.Λ., και μόνον, και για το λόγο αυτό θα πρέπει 
η εφαρμογή του ν. 4389/2016 ρητά να περιληφθεί στο Σχέδιο Νόμου (βλ. Παρατήρηση #1). 

Η Ρυθμιστική Αρχή παραμένει στη διάθεση της αρμόδιας Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και 
της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής για όποια διευκρίνηση και περαιτέρω επεξεργασία. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση: α) του ανωτέρω κειμένου απόψεων, παρατηρήσεων και προτάσεων επί του Σχεδίου 
Νόμου, β) του ουσιωδώς ταυτοσήμου κειμένου προκαταρκτικών απόψεων παρατηρήσεων και 
προτάσεων προς την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής.  

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Αρχής για την περαιτέρω αποστολή του ανωτέρω κειμένου 
προς οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα απαιτηθεί.  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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