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 ΘΕΜΑ 8ο: Σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) 
 

Την 13η Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 89η Συνεδρίασή τους, μέσω τηλεδιάσκεψης 
και φυσικής παρουσίας, 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. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ: 

Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί ο γραμματέας της Αρχής Ηλίας Αντωνιάδης. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι με την εισήγηση άγεται ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής προτεινόμενο κείμενο του Σχεδίου Κανονισμού Εσωτερικής 
Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προκειμένου να διατυπωθεί εκ μέρους του Δ.Σ. 
γνώμη αναφορικά με το περιεχόμενο αυτού, η οποία θα σταλεί προς τους αρμόδιους κ. Υπουργούς 
Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως προβλέπεται κατ’ άρθρον 
108 παρ. 5 του Ν.4389/2016. 

Κατόπιν, ανέπτυξε συνοπτικά την από 9ης Σεπτεμβρίου 2021 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 την Εισήγηση 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η σύνταξη Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προβλέπεται από 
το άρθρο 108 παρ. 5 του Ν. 4389/2016, ως αρμοδιότητα της Αρχής, προκειμένου να 
προσαρμοστούν οι υφιστάμενες ρυθμίσεις στη μετεξέλιξη της Ρ.Α.Λ. από αυτοτελή δημόσια 
υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Ναυτιλίας σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή ώστε οι σχετικές 
διατάξεις να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο. Με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ζητήματα σχετικά με τα κωλύματα και 
τα ασυμβίβαστα των μελών της Αρχής, την υπηρεσιακή κατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια για την κατά τον παρόντα νόμο λειτουργία της. 

Η Αρχή έχει συντάξει σχέδιο Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
το οποίο εισήχθη με την εισήγηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής προς 
διατύπωση γνώμης εκ μέρους του, η οποία θα αποσταλεί στους αρμόδιους κ. Υπουργούς 
προκειμένου να υποβάλλουν από κοινού πρόταση, η οποία εν συνεχεία θα σταλεί προς το Ε’ 
Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για την κατά το νόμο διατύπωση γνωμοδότησης. 

Το παρόν σχέδιο Κανονισμού έχει λάβει υπ’ όψιν την εξαιρετική φύση και την δομή της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία 
της Αρχής. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

2. 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), Άρθρα 45 έως 47. 

3. Ο Ν. 4770/2021 «Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για 
συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και 
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ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή.» (ΦΕΚ Α’ 15), άρθρα 48 έως 52 και άρθρο 55. 

4. Ο Ν.4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α'67/03.05.2019), αρ. 64. 

5. Το Ν.3094/2002 (Α’ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

6. Το Ν.3051/2002 (Α΄220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροποποίηση και 
συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις». 

7. Ο Ν.3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26/09-02-2007) όπως ισχύει, 

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

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

10. Το Π.Δ. 18/1989 της 30.12.88/9.1.89. «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της 
Επικρατείας», όπως ισχύει, ιδίως τα άρθρα 15, 16, 16Α. (Α' 8). 

11. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017), 

12. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).  

13. 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.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 319). 

3. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων – Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

Σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4389/2016 (Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων), προβλέπεται 
ότι: «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 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. 
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4150/2013 (Α` 102). Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. 2. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. 
απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να 
τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρμόζεται αναλόγως 
το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 (Α` 220), όπως ισχύει. […]. 3.[…]. 
4.[…]. 5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
τροποποιείται το π.δ. 19/2016 (Α`28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», ώστε να προσαρμοστούν οι σχετικές ρυθμίσεις στη 
μετεξέλιξη της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και οι σχετικές διατάξεις κωδικοποιούνται σε 
ενιαίο κείμενο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται όλα τα αναγκαία ζητήματα σχετικά με 
τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών της Αρχής, την υπηρεσιακή κατάστασή τους, καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατά τον παρόντα νόμο λειτουργία της. Μέχρι την 
έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρούσας, οι διατάξεις του π.δ. 19/2016 ισχύουν και για 
τη ρύθμιση των ζητημάτων της Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ως προς την οποίαν 
εφαρμόζεται αναλόγως, στο μέτρο που διατάξεις του δεν αντιτίθενται σε διατάξεις του παρόντος 
νόμου ή δεν καταργούνται ρητά από αυτές. 6.[…].». 

Σύμφωνα με το άρθρο 116 του Ν. 4389/2016 (Συνεδριάσεις – Απαρτία) προβλέπεται ότι: «3. […] Η 
Ρ.Α.Λ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, 
υπηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν την 
ψηφοφορία. Λεπτομέρειες ορίζονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. […] 
6. Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του Κανονισμού 
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης (π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση 
Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», Α` 28/2016, όπως ισχύει τροποποιημένο) και 
συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α 45).». 

Σύμφωνα με το άρθρο 123 του Ν. 4389/2016 (Οργάνωση και προσωπικό της Ρ.Α.Λ.) προβλέπεται 
ότι: «[…] 6. α. Για την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ., τις αρμοδιότητες των 
οργανικών της μονάδων, τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και των προϊσταμένων των 
διευθύνσεων και τμημάτων, τις ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού και την κατανομή του στις 
οργανικές μονάδες της Ρ.Α.Λ., την αξιολόγησή του προσωπικού, καθώς και για τη συγκρότηση και 
λειτουργία υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις των άρθρων 
6, 7 και 9 έως 15 των Κεφαλαίων III και IV του π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση 
Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α` 28).». 

Σύμφωνα με το άρθρο 125 του Ν. 4389/2016 (Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση) 
προβλέπεται ότι: «3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της και 
κατατίθενται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με 
τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της (π.δ. 19/2016, Α` 28). Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης 
της Ρ.Α.Λ., καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο πάνω χρηματικών 
ποσών. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. διαμορφώνονται 
ετησίως με απόφαση αυτής για να καλύψουν το πρόγραμμα δραστηριοτήτων του επόμενου έτους. 
Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα 
αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και 
όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των 
οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από 
δύο ορκωτούς λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο 
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διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ. και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον 
Πρόεδρο της Βουλής μαζί με την ετήσια έκθεση του επόμενου έτους. 4. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να 
προβαίνει στην ανάθεση έργων, προμηθειών, καθώς και στην αγορά ή μίσθωση ακινήτων για τις 
ανάγκες της, σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων και με τον Κανονισμό 
Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Το τίμημα της αγοράς ή της μίσθωσης ακινήτων 
καταβάλλεται από τους πόρους της Ρ.Α.Λ..». 

Συνεπώς, αρμοδίως εισήχθη η εισήγηση ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.  

ΙΙ. ΠΔ 18/1989 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 15 του Π.Δ. 18/89 ορίζεται ότι: «1. Όλα  τα  κανονιστικά διατάγματα (εκτός 
από εκείνα που ορίζουν απλώς το  χρόνο  έναρξης  της ισχύος  του  νόμου)  αποστέλλονται στο 
Συμβούλιο από τη Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου, σε σχέδιο για  να  γίνει η  κατά  το  
Σύνταγμα επεξεργασία  τους. Τα σχέδια των κανονιστικών αυτών διαταγμάτων πρέπει να 
υπογράφονται από τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους  υπουργούς  ή  τη νόμιμη  πλειοψηφία  των 
μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, ανάλογα με το αν η έκδοσή τους  γίνεται  ύστερα από πρόταση 
ενός ή περισσοτέρων αρμόδιων υπουργών ή του Υπουργικού Συμβουλίου,  αντίστοιχα.  Ο 
αποκλειστικά ή κυρίως αρμόδιος υπουργός μπορεί  να  τάξει  προθεσμία, ανάλογη  με τη 
σπουδαιότητα και το τυχόν κατεπείγον του διατάγματος, η οποία αρχίζει από την περιέλευση του 
σχεδίου στο  Συμβούλιο.  Η  ισχύς της  διάταξης  αυτής  αρχίζει από τη δημοσίευση  στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως του διατάγματος του άρθρου 37 του παρόντος νόμου. 2.  Στο  προοίμιο  των 
σχεδίων διαταγμάτων που αποστέλλονται κατά τα ανωτέρω στο Συμβούλιο πρέπει να 
αναγράφονται οι διατάξεις  των  νόμων, στις  οποίες  βασίζεται ειδικά η έκδοσή τους, καθώς και οι 
προτάσεις ή γνωμοδοτήσεις που απαιτούνται κατά  νόμο  για  την  έκδοσή  τους.  Στο προοίμιο  των  
διαταγμάτων  που  δημοσιεύονται πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός  και  η  χρονολογία  της  
γνωμοδότησης  του  Συμβουλίου.   Στο προοίμιο  των  διαταγμάτων,  τα  οποία  δημοσιεύονται μετά 
την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας που είχε  ταχθεί  για  τη  γνωμοδότηση,  γίνεται σχετική μνεία. 
3. Η γνώμη του Συμβουλίου έχει χαρακτήρα συμβουλευτικό. 4.  Το  Ε` τμήμα επεξεργάζεται τα 
κανονιστικά διατάγματα με σύνθεση είτε  τριμελή,  που  περιλαμβάνει  τον  πρόεδρο  του  τμήματος  
ή   τον αναπληρωτή  του,  ένα σύμβουλο, έναν πάρεδρο και το γραμματέα, είτε πενταμελή, που 
περιλαμβάνει τον πρόεδρο του  τμήματος  ή  τον  αναπληρωτή του, τρεις συμβούλους, έναν 
πάρεδρο και το γραμματέα. Αν το τμήμα κρίνει ότι λόγω της σπουδαιότητας των νομικών  
ζητημάτων που  εγείρονται,  η  επεξεργασία  του  σχεδίου  διατάγματος  πρέπει  να παραπεμφθεί 
σε ευρύτερο σχηματισμό,  εκφράζει  τη  γνώμη  του  και  παραπέμπει τα πιο πάνω ζητήματα σε 
σχηματισμό της ολομέλειας. Στο  σχηματισμό  αυτόν  συμμετέχουν  ο  πρόεδρος  του Συμβουλίου 
της Επικρατείας  ή  ο  νόμιμος  αναπληρωτής  του,  έξι  σύμβουλοι  και  δύο πάρεδροι,  τους  οποίους 
ορίζει η ολομέλεια στην αρχή του έτους και για ετήσιο διάστημα που μπορεί να ανανεώνεται. Η  
ολομέλεια  ορίζει  επίσης τρεις συμβούλους και δύο παρέδρους ως αναπληρωματικούς. Κατά  τη 
διάρκεια των δικαστικών διακοπών στο σχηματισμό αυτόν, στον οποίο προεδρεύει ο πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Επικρατείας ή ο  νόμιμος αναπληρωτής  του,  συμμετέχουν  οι έξι (6) αρχαιότεροι 
σύμβουλοι και οι δύο (2) αρχαιότεροι πάρεδροι, που μετέχουν στο οικείο  τμήμα  διακοπών, 
αναπληρούμενοι  από  τους  λοιπούς μετέχοντες συμβούλους και παρέδρους, αντιστοίχως, κατά τη 
σειρά αρχαιότητας. Δικαίωμα παραπομπής για τον πιο πάνω λόγο έχει και  ο  πρόεδρος  του 
Συμβουλίου  της  Επικρατείας  αυτεπαγγέλτως  ή  ύστερα  από  αίτηση του αρμόδιου υπουργού. Οι  
πάρεδροι, που μετέχουν στην παραπάνω τριμελή ή πενταμελή σύνθεση του Ε` τμήματος και  στον  
προαναφερόμενο  σχηματισμό  της  ολομέλειας, έχουν αποφασιστική ψήφο. Αν  ενώπιον  
δικαστικού σχηματισμού εγερθεί, κυρίως ή παρεμπιπτόντως, το ζήτημα της νομιμότητας 
κανονιστικού διατάγματος  και  ο  σχηματισμός αυτός  αποκλίνει  από  τη  γνωμοδότηση  του  
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παραπάνω  σχηματισμού  της ολομέλειας, που έχει ήδη επεξεργαστεί  το  διάταγμα,  το  ζήτημα  
τούτο παραπέμπεται στη δικαστική ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 16 του Π.Δ. 18/89 προβλέπεται ότι: «1. Για την επεξεργασία των κατά το 
προηγούμενο άρθρο σχεδίων διαταγμάτων ο  πρόεδρος  του  Ε` τμήματος  ορίζει  εισηγητή, 
σύμβουλο ή πάρεδρο και ημέρα συνεδριάσεως, δίνει δε εντολή για την  αποστολή  αντιγράφου  
του  σχεδίου  σε  όσους μετέχουν στη συνεδρίαση. 2. Ο Γραμματέας του Τμήματος τηρεί πρακτικά 
των συνεδριάσεων. 3.  Ο  αρμόδιος  υπουργός  μπορεί  να παραστεί μετά τη συζήτηση ή να 
αντιπροσωπευθεί από τον προϊστάμενο της οικείας υπηρεσίας  ή  και  από άλλο ανώτερο 
υπάλληλο. 4. Η  γνωμοδότηση  του τμήματος,  η  οποία  συντάσσεται  από  τον  εισηγητή, 
περιλαμβάνει την εισήγησή του και τις γνώμες που διατυπώθηκαν, υπογράφεται δε  από  τον 
πρόεδρο  και από το γραμματέα. Θεωρείται ότι επικράτησε η γνώμη με την οποία τάχθηκε η 
πλειοψηφία των μετεχόντων στη συνεδρίαση. 5. Τα παραπάνω  εφαρμόζονται  αναλόγως  και  στην  
περίπτωση  που  η επεξεργασία διατάγματος ανατίθεται στην Ολομέλεια.». 

Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 16Α του Π.Δ. 18/89 ρυθμίζεται η επεξεργασία διαταγμάτων με τη 
χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και πιο συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Τα 
σχέδια διαταγμάτων που αποστέλλονται προς επεξεργασία προς το Συμβούλιο της Επικρατείας, τα 
στοιχεία που κατά νόμο τα συνοδεύουν και η σχετική γνωμοδότηση του Δικαστηρίου διακινούνται 
αποκλειστικά με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), που διατίθενται 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας από το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και του Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων της Διοικητικής Δικαιοσύνης (Ο.Σ.Δ.Δ.Υ.Δ.Δ.). Τα 
σχέδια των διαταγμάτων, τα κρίσιμα στοιχεία που τα συνοδεύουν και το αντίγραφο της 
γνωμοδότησης του Δικαστηρίου που αποστέλλεται στη Διοίκηση φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 (Α` 184). Η Διοίκηση παρέχει στους 
δικαστικούς λειτουργούς και υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δικαστήριο πλήρη πρόσβαση στις 
πληροφορίες και στα έγγραφα που είναι αναγκαία για την επεξεργασία των διαταγμάτων. Η 
Διοίκηση οφείλει να αποστείλει σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή οποιοδήποτε στοιχείο κρίνει 
σκόπιμο ο Εισηγητής ότι είναι αναγκαίο για την επεξεργασία του σχεδίου λόγω της φύσης του.». 

Επί του άρθρου 3 παράγραφος 6, περίπτωση ι), ο Εισηγητής της Αρχής, κ.  Παναγιώτης Κουφός 
ψηφίζει παρών, με την αιτιολόγηση ότι η εν λόγω διάταξη εισάγει περαιτέρω διεύρυνση των 
αρμοδιοτήτων του Προέδρου και συγκεκριμένα αυτών της εισαγωγής, ενώπιον του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Αρχής, εισηγήσεως προς έκδοση αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων, πλέον των 
υποθέσεων εκείνων που  άπτονται ζητημάτων κανονιστικής φύσεως ή εσωτερικής λειτουργίας της 
Αρχής, γεγονός που δύναται υπό προϋποθέσεις να δημιουργήσει ζητήματα σύγκρουσης 
καθηκόντων.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία κατά πλειοψηφία υπέρ της διάταξης του 
άρθρου 3 παρ. 6 περ. ι), ομόφωνα δε υπέρ των λοιπών διατάξεων των άρθρων του προτεινόμενου 
Σχεδίου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

Την υιοθέτηση του προτεινόμενου κειμένου σχεδίου Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, το οποίο θα αποσταλεί στους αρμόδιους κ. Υπουργούς Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκειμένου να υποβάλλουν από κοινού 
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πρόταση, η οποία εν συνεχεία θα σταλεί προς το Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας κατ’ 
εφαρμογή των άρθρων 15, 16 και 16Α του π.δ. 18/89 για την διατύπωση γνωμοδότησης.  

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Αθανάσιος Τορουνίδης 
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