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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΘΑΡΧΘΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail :info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΘ 104/2019 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  5 1 η  

 

Ζκτακτο Θζμα: Εξουςιοδότηςη Προζδρου για αποςτολή επιςτολήσ 

 

Σθν 17θ Μαΐου 2019, θμζρα Παραςκευι, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 51θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείσ  

  

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Δρ. Ελζνθ Καρφάκθ 
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Ο Πρόεδροσ φζρει ωσ ζκτακτο κζμα, εκτόσ θμερθςίασ διατάξεωσ, αίτθμα προσ το Διοικθτικό 
υμβοφλιο τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων περί εξουςιοδότθςισ του, προκειμζνου να προβεί ςε 
όλεσ τισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ κανονιςτικισ / νομοκετικισ δραςτθριότθτασ 
τθσ Αρχισ και τισ ςυναφείσ με αυτζσ αρμοδιότθτεσ. Σα Μζλθ, ςυμφϊνθςαν ςτθν ειςαγωγι του 
κζματοσ ωσ ζκτακτο.  

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία των ενθμερϊςεων, 

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για την εφαρμογή τησ ςυμφωνίασ δημοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρθρωτικϊν μεταρρυθμίςεων και άλλεσ διατάξεισ»,(Α’ 94),ιδίωσ τα άρκρα 113 
και 132. 

2) Ο Ν.4404/2016 «Για την κφρωςη τησ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηςησ και κωδικοποίηςησ 
ςε ενιαίο κείμενο τησ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςησ Παραχϊρηςησ μεταξφ Ελληνικοφ 
Δημοςίου και τησ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ ΑΕ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 126). 

3) Ο Ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςη προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ 
Πολιτικήσ, ενδυνάμωςη τησ διαφάνειασ και τησ αξιοκρατίασ ςε θζματα αρμοδιότητασ 
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, ενίςχυςη τησ κοινωνικήσ ςυμμετοχήσ ςτην 
ακτοπλοΐα, θζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλήρωςη διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και 
άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 184), αρ. 105. 

4) O N.4522/2018 «Κφρωςη τησ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηςησ και κωδικοποίηςησ ςε 
ενιαίο κείμενο τησ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςησ Παραχϊρηςησ μεταξφ του Ελληνικοφ 
Δημοςίου και τησ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκησ Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 39). 

5) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςη ςτην ελληνική νομοθεςία τησ Οδηγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλεσ διατάξεισ» (Α’63) Άρκρο 15. 

6) Ο Ν.4568/2018 «Θζματα υδατοδρομίων, αςτικϊν οδικϊν μεταφορϊν και λοιπζσ διατάξεισ.» 
(Α' 178), άρ. 21. 

7) Ο Ν.4597/2019 «Για την κφρωςη των υμβάςεων Παραχϊρηςησ που ζχουν ςυναφθεί μεταξφ 
του Ελληνικοφ Δημοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τη λειτουργία του 
ςυςτήματοσ λιμενικήσ διακυβζρνηςησ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α’ 35), Άρκρα 3, 4, 45 ζωσ 47. 

8) Ο Ν.4609/2019 «Ρυθμίςεισ Μζριμνασ Προςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, τρατολογίασ, 
τρατιωτικήσ Δικαιοςφνησ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α' 67), αρ. 64. 

9) Ο Ν.2690/1999«Κφρωςη του Κϊδικα Διοικητικήσ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45), όπωσ ιςχφει. 

10) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςη Υπηρεςιϊν τησ 
Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 
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11) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

12) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Αρμοδιότητα τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

Δυνάμει του Άρκρου 113 του Ν.4389/2016 «…2. Περαιτζρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) την 
επεξεργαςία και πρόταςη ςτον Υπουργό Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ των αναγκαίων 
νομοθετικϊν διατάξεων για κάθε θζμα αρμοδιότητάσ τησ, 

β) τη ςφνταξη και υποβολή προσ κάθε ςυναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή ειςηγήςεων για 
κάθε θζμα αρμοδιότητάσ τησ, 

γ) την ανταλλαγή πληροφοριϊν και ςυνεργαςία με τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ των άλλων κρατϊν 
μελϊν τησ Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ, όςον αφορά τισ αρμοδιότητζσ τησ, 

δ) τον ζλεγχο ςυμβατότητασ, αναλογικότητασ ςε ςχζςη με την παρεχόμενη υπηρεςία και λήψη 
των αναγκαίων ρυθμιςτικϊν μζτρων επί τησ μεθοδολογίασ και του καθοριςμοφ των τελϊν 
λιμενικϊν υπηρεςιϊν και των τελϊν λιμενικϊν υποδομϊν, τη γνωμοδότηςη κατόπιν ςχετικοφ 
ερωτήματοσ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ ςτο Υπουργείο Ναυτιλίασ και 
Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ επί ειδικϊν θεμάτων λιμζνων περιλαμβανομζνων και μζτρων για την 
ανάπτυξη και εκςυγχρονιςμό του εθνικοφ λιμενικοφ ςυςτήματοσ, 

ε) την άςκηςη των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελληνικοφ Δημοςίου που απορρζουν από 
υμβάςεισ Παραχϊρηςησ ςτο όνομα και για λογαριαςμό του. ….». 

Η Αρχι, είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει, να γνωμοδοτιςει και να υποβάλλει τισ απόψεισ τθσ 
επί κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, προσ τα αρμόδια όργανα όπωσ και προσ τουσ αρμοδίουσ 
Τπουργοφσ. υνεπϊσ, απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ςτθ Ρ.Α.Λ., το εν κζματι 
κείμενο. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ 

Σα τακτικά Μζλθ ομόφωνα δζχονται, κατ’ άρκρο 14 παρ. 9 του Ν. 2690/1999, όπωσ ιςχφει, τθ 
ςυηιτθςθ του εκτάκτου κζματοσ και επικυρϊνουν τθν εξουςιοδότθςθ τουσ προσ τον Πρόεδρο 
προκειμζνου να αποςτείλει επιςτολζσ προσ τουσ Προζδρουσ τθσ Ολομζλειασ και τθσ αρμόδιασ 
Επιτροπισ τθσ Βουλισ των Ελλινων, κακϊσ και προσ όλα τα ςυναρμόδια Τπουργεία και Φορείσ 
για τθ βελτίωςθ τθσ διαδικαςίασ ζκφραςθσ γνϊμθσ τθσ Αρχισ προσ παν ηιτθμα ςυναφζσ με τισ 
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κεςμοκετθμζνεσ αρμοδιότθτζσ τθσ, ιδίωσ δε αυτζσ που αφοροφν ςτθ ςυμμετοχι τθσ ςτο 
νομοκετικό ζργο. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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