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  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 176/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  7 0 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο: Eξέταση εξώδικης επιστολής της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. 

προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε.. 
 

Την 3η Ιουλίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 70η 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: 

 
Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

mailto:info@raports.gr
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι με την Εισήγηση εισάγεται εξώδικη επιστολή 
της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., με την οποία 
γνωστοποιούνται στην Αρχή ζητήματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας και αφορούν την 
ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) και την εφαρμογή των όρων αυτής, τον νέο 
προγραμματισμό εργασίας καθώς και την αριθμητική δύναμη του λιμενεργατικού προσωπικού της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε.. 

Κατόπιν, έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή, κ. Δημήτριο Μπίτα, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά 
την από 29ης Ιουνίου 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 

Στις 19/12/2018 κοινοποιήθηκε στην Ρ.Α.Λ. (Α.Π. Ρ.Α.Λ.: 1297/19.12.2018) εξώδικη επιστολή της 
Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. προς την «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» 
(εφεξής Ο.Λ.Π. Α.Ε.), με την οποία γνωστοποιούνται στην Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.) 
ζητήματα  που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας και αφορούν την ανανέωση της Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) και την εφαρμογή των όρων αυτής, τον νέο προγραμματισμό εργασίας, 
καθώς και την αριθμητική δύναμη του λιμενεργατικού προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε..  

Ειδικότερα, στην εξώδικη επιστολή της η Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π.  
αναφέρει σχετικά με την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας τα παρακάτω:  

Α) «Μετά τις 30.6.2017 όταν και έληξε η διετής επιχειρησιακή σύμβαση Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας καλέσαμε τη Διοίκηση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την ανανέωση 
της». 

Β) «Δηλώνουμε τη δυσαρέσκεια των μελών μας για την καθυστέρηση και την εσκεμμένη 
κωλυσιεργία εκ μέρους της διοίκησης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για 
την ανανέωση της ΣΣΕ όπως και για την μη επαναφορά της προηγουμένης ΣΣΕ μετά την λήξη 
εφαρμογής των ν. 3933/10, 3845/10 και 4024/11». 

Στις 12 Ιουνίου 2019, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η οποία αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα της, υπογράφτηκε «νέα Συλλογική Σύμβαση με τους εκπροσώπους του Σωματείου των 
Εργατών του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς μετά από διαδικασία διαπραγματεύσεων».  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 113, 132, 127 και 128. 
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2) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει (ΦΕΚ Α’45). 

3) Ο Ν. 4404/2016 «Κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο 
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄126), άρθρα 2 και 5. 

4)  Ο Ν. 4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και 
λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 67), άρθρο 86. 

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

6) Η υπ’ αριθμ. 330/2017 Απόφαση της Αρχής «Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β’1923/02.06.2017), ιδίως το άρθρο 5. 

7) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

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

9) Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» ( ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

10) Ο από 30.03.2017 διεξοδικός κατάλογος των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
και Οικονομικών, των άρθρων που αναφέρονται σε «Κυβερνητικό φορέα του Ελληνικού 
Δημοσίου (Ε.Δ.)» μετά του αντιστοιχούντος κατά περίπτωση αρμοδίου Κυβερνητικού Φορέα, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 2.4 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 126) Σ.Π. 

ΥΠΑΓΩΓΉ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Ι. Ν.4389 άρθρα 108 επ.   

ΙΙ. Ν.4404/2016 - Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ, 
άρθρο 2 και Παράρτημα 2.2  

ΙΙΙ. Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Ν.4389/2016 άρθρα 127 επ.  

ΙΙ. Ν. 4404/2016, άρθρα 5.11 και 5.12 της Σ.Π. 

Γ. Υπαγωγή – Ερμηνεία  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Ι. Ν.4389/2016 άρθρα 108 επ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 112 (Κανονιστικές αρμοδιότητες) προβλέπεται ότι: «1. 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) Στην τυποποίηση της 
διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης ποινικών 
ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που προβλέπονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, καθώς 
και στην τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων των 
ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής. Ρητά ορίζεται ότι, τα σχετικά εισπραττόμενα από 
τη Ρ.Α.Λ. ποσά, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από αποφάσεις επιβολής προστίμων, 
αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν προσαυξάνουν τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. γ) 
Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και άλλων αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της 
έκδοσης Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.» […] 3. Κατά την άσκηση των 
ανωτέρω κανονιστικών αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i) να ενεργεί αντίθετα με 
ή ii) να τροποποιεί αμέσως ή εμμέσως όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή νόμων που τις 
κυρώνουν». 

Σύμφωνα με το άρθρο 113 (Ρυθμιστικές αρμοδιότητες) προβλέπεται ότι: «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 
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ανάλογα με την παράβαση, καθώς και η διαδικασία επιβολής, εκτέλεσης και είσπραξης των 
προστίμων αυτών». 

Σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4389/2016 προβλέπεται ότι: «1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. 
Η Ρ.Α.Λ. επιλαμβάνεται και επί καταγγελιών για θέματα αφορώντα τις ελάχιστες απαιτήσεις 
παροχής λιμενικών υπηρεσιών και τον περιορισμό στον αριθμό των παροχών αυτών. Με απόφαση 
της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, τα διαδικαστικά αποτελέσματα, καθώς και ο 
τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών του προηγούμενου εδαφίου. Η Ρ.Α.Λ. 
αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα 
συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις 
παράβασης των εν λόγω άρθρων, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο 
αρχείο. Τα υπό διερεύνηση νομικά και φυσικά πρόσωπα μπορεί να προτείνουν ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 
δεσμεύσεις, οι οποίες συνεκτιμούνται, αξιολογούνται και μπορεί να επικυρώνονται με απόφαση 
της Ρ.Α.Λ. […] . Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι 
εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλμένοι 
προσωρινά την άσκηση δημόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώνουν, χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται 
με θέματα αρμοδιότητάς της. 2. Καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες 
της Ρ.Α.Λ. με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου 
της, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας, […]. Εάν η καταγγελία εμπίπτει στις 
αρμοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη 
διαβιβάσει αρμοδίως […]. 

Ομοίως με το Άρθρο 132 του ιδίου Νόμου «1. 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: […] 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.». 

Επομένως, η εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας δεν συμπεριλαμβάνεται στις ρητώς διά νόμου 
απονεμηθείσες  στην Αρχή αρμοδιότητες. 

ΙΙ. Ν.4404/2016 - Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ  

Με τον Ν. 4404/2016 κυρώθηκε η από 24/06/2016 Σύμβαση τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 13/02/2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της 
ΟΛΠ ΑΕ (εφεξής Σ.Π.2016).  

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «Κρατική Εποπτεία» του Ν.4404/2016 προβλέπεται ότι: «Το 
Δημόσιο επιβλέπει το σύνολο των δραστηριοτήτων εντός του Λιμένα Πειραιά, καθώς και το σύνολο 
των δραστηριοτήτων εντός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του Λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Σύμβασης Παραχώρησης και την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία.». 

Σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 2 «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΙΜΕΝΩΝ» της ΣΠ προβλέπεται ότι: 
«Εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια και 
παρατίθενται στο Άρθρο 2.1, δυνάμει του άρθρου 43 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 
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102/29.4.2013), όπως ισχύει συστάθηκε μια νέα οικονομική ρυθμιστική αρχή με την αρμοδιότητα 
της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού λιμενικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του 
Λιμένα Πειραιά), δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (η ΡΑΛ). Η ΡΑΛ έχει λάβει τις εξουσίες και 
αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2, οι οποίες επιδέχονται περαιτέρω 
υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω της έκδοσης εξουσιοδοτικών 
διατάξεων), όπως προβλέπεται στον Νόμο 4150/2013.». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα 2.2 της ΣΠ, προβλέπονται οι «Εξουσίες και Αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ.», 
οι οποίες συνίστανται στην: «(α) Η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των 
συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο 
της σχετικής κείμενης-εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, (β) H διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ 
χρηστών και φορέων διαχείρισης, (γ) H διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων επ' αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, (δ) H υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για 
την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) 
και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, (ε) H παρακολούθηση 
της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του 
συμφωνηθέντος επιπέδου εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους, 
(στ) H εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής της 
αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, 
εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον 
ανταγωνισμό, (ζ) H έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, 
διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, 
προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, (η) H γνωμοδότηση επί της 
μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών 
υποδομών, (θ) H γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
επί ειδικών θεμάτων λιμένων- περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό 
του εθνικού λιμενικού συστήματος.». 

Επομένως, από τη ΣΠ 2016, δεν προκύπτει ότι αρμόδια για την εφαρμογή εργατικής νομοθεσίας 
εντός λιμενικής ζώνης είναι η Αρχή.  

ΙΙΙ. Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Με την υπ’ αριθμ. 330/2017 απόφαση της Αρχής, υιοθετήθηκε ο «Κανονισμός διερεύνησης 

καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017). Σύμφωνα με το άρθρο 5 του 

Κανονισμού προβλέπεται ότι: «[..] 2. Η Ρ.Α.Λ. με απόφαση της, αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι 

ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν 

από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, ή αν η καταγγελία κρίνεται 

προφανώς αβάσιμη ή αόριστη ή ότι ασκήθηκε κατά τρόπο καταχρηστικό, τίθεται με απόφαση της 

Ρ.Α.Λ. στο αρχείο. 3. Καταγγελίες περί θεμάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με 

βάση τις διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του ν. 4389/2016 ή της εκάστοτε ισχύουσας για τις 

αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. νομοθεσίας, τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου της ύστερα από 

εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας. […] 6. Μέχρι την στελέχωση των αρμοδίων οργανικών 

μονάδων της Ρ.Α.Λ. η ανωτέρω αξιολόγηση γίνεται με πράξη της Ρ.Α.Λ.». 
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Β. Νομικό πλαίσιο – ερμηνεία 

Ι. Ν.4389/2016 άρθρα 127 επ.  

Σύμφωνα με το άρθρο 128 του Ν. 4389/2016, το οποίο φέρει τον τίτλο «Σκοπός και αρμοδιότητες 
Δ.Α.Λ.» προβλέπεται ότι: «1. Σκοπός της Δ.Α.Λ. είναι να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
που της απονέμονται, στην επίτευξη των προγραμματικών στόχων του ελληνικού λιμενικού 
συστήματος, στους οποίους και περιλαμβάνονται: (α) […] (β) […]. (γ) […] (δ) Η αδιάλειπτη 
διαθεσιμότητα και παροχή αξιόπιστων και ποιοτικών υπηρεσιών από τους φορείς διαχείρισης 
λιμένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία, σύμφωνα με την αρχή της απαγόρευσης διάκρισης, με την 
επιφύλαξη του κατ’ εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας διάκρισης, στο μέτρο που προβλέπεται ειδικά από 
τη Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία. (ε) […] (στ) Η 
συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας για την κατοχύρωση και τον 
έλεγχο των εργασιακών δικαιωμάτων και των συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με 
την παρακολούθηση της εφαρμογής των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και των κατά 
περίπτωση εφαρμοστέων νομοθετημάτων εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής προέλευσης […]. ζ) 
[…]».  

Ακολούθως, με το άρθρο 86 του Ν.4680/2020 προβλέπεται η κατάργηση της Δ.Α.Λ., και 
συγκεκριμένα: «1. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) που ιδρύθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις 
των άρθρων 127 επ. του ν. 4389/2016 (Α’ 94), όπως ισχύει, καθώς και τα Περιφερειακά Γραφεία 
αυτής, καταργούνται. Οι θέσεις προσωπικού που συστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 
130 του ν. 4389/2016 διατηρούνται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι 
προβλεπόμενες στο άρθρο 128 του ν. 4389/2016 αρμοδιότητες της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών 
Γραφείων αυτής ασκούνται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύνανται να 
μεταβιβαστούν σε άλλα όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2. 2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν 
πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται θέματα που αφορούν 
στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών Γραφείων, θέματα 
προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παραγράφου 1. 
[…] 5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος τίθενται σε ισχύ με την έκδοση του προεδρικού 
διατάγματος της παραγράφου 2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου.». 

Επομένως, αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας εντός 
λιμενικής ζώνης, εξακολουθεί να είναι η Δημόσια Αρχή Λιμένων, εν όψει της μη εκδόσεως του 
π.δ/τος, το οποίο προβλέπει η παράγραφος 2 του άρθρου 86.  

ΙΙ. Ν. 4404/2016, άρθρα 5.11 και 5.12 της Σ.Π. 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 4404/2016 προβλέπεται ότι «5.11 Ο ΟΛΠ θα απασχολεί και θα 
διατηρεί επαρκές σε αριθμό και κατάρτιση εργατικό δυναμικό, ώστε να είναι σε θέση να 
εκπληρώνει εγκαίρως και με τον δέοντα τρόπο όλες τις ευθύνες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις 
που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση. Επιπλέον, ο ΟΛΠ θα λαμβάνει κατάλληλα μέτρα, για 
να διασφαλίζει ότι το προσωπικό του είναι εξοικειωμένο με τις υποχρεώσεις του ΟΛΠ βάσει της 
παρούσας Σύμβασης. Ανά πάσα στιγμή, ο ΟΛΠ θα διατηρεί ένα ασφαλές, αποδοτικό και σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας χωρίς διακρίσεις. Δίχως να περιορίζεται η γενική εφαρμογή των ανωτέρω, ο 
ΟΛΠ θα συμμορφώνεται με όλες τις διατάξεις και απαιτήσεις των εφαρμοστέων νόμων και 
κανονισμών σχετικά με την απασχόληση, τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις εργασιακές 
σχέσεις, καθώς και με την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας. 5.12 Ο ΟΛΠ θα επιδιώκει να 
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συμπεριφέρεται από κάθε ουσιαστική άποψη ως συνετός και υπεύθυνος εργοδότης και θα 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια στη διατήρηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων θέσεων 
εργασίας.».  

Από τα ανωτέρω προκύπτει η υποχρέωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως προς τη συμμόρφωση με τις κείμενες 
διατάξεις και τους κανονισμούς σχετικά με την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Για την 
εφαρμογή της ανωτέρω νομοθεσίας δεν ορίζεται ειδικότερος φορέας ΕΔ στον από 30.3.2017 
διεξοδικό κατάλογο των άρθρων που αναφέρονται σε «Κυβερνητικό Φορέα του Ελληνικού 
Δημοσίου (Ε.Δ.)», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 2.4 της Σ.Π.. Επομένως, για τα ζητήματα αυτά 
αρμόδιες είναι και οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα 
με τις ισχύουσες γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων.  

Γ. Υπαγωγή – Ερμηνεία 

Δια της εξώδικης επιστολής της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. προς την 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. γνωστοποιούνται στην Αρχή ζητήματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας και 
αφορούν την ανανέωση της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) και την εφαρμογή των όρων 
αυτής, τον νέο προγραμματισμό εργασίας καθώς και την αριθμητική δύναμη του λιμενεργατικού 
προσωπικού της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. 

Όπως κατέστη σαφές από την παράθεση των άρθρων 112, 113 και 113Α του Ν. 4389/2016, ήτοι 
κατά το νόμο ζητημάτων, τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής, η Αρχή δεν είναι 
αρμόδια για θέματα που άπτονται της εργατικής νομοθεσίας. 

Συνακόλουθα, έλκονται σε εφαρμογή το άρθρο 114 του Ν. 4389/2016 και το άρθρο 5 του 
Κανονισμού διερεύνησης καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με τα οποία 
τυχόν καταγγελίες που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Αρχής τίθενται στο αρχείο. 

Παράλληλα, και σε κάθε περίπτωση δε, θα πρέπει να διαβιβαστεί το ανωτέρω εξώδικο προς τον 
αρμόδιο φορέα, ήτοι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για την τυχόν 
συμμόρφωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε προς τις προβλέψεις των άρθρων 5.11 και 5.12 της Σ.Π. του Ν. 
4404/2016, και την ικανοποίηση του σχετικού αιτήματος της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων 
Λιμενεργατών Ο.Λ.Π.. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α’ Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Αρχής προκειμένου να τεθεί στο αρχείο η 
υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1297/19.12.2018 εξώδικη επιστολή. 

β’ Την αποστολή της υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1297/19.12.2018 εξώδικης επιστολής προς τον κ. Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και την Δημόσια Αρχή Λιμένων για την άσκηση των κατά λόγο 
αρμοδιοτήτων τους.  
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