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ΑΠΟΦΑΗ 83/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 1 η  

 
ΘΕΜΑ6ο: Επιςτολή εταιρίασ Seajets ςχετικά με τα προβλήματα ςε ταχφπλοα επιβατηγά πλοία 

από επιπλζοντα φερτά υλικά. 
 

Σθν 5θΝοεμβρίου 2018, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 41θ 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 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ ανζφερε ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά τθν από 
16.07.2018 επιςτολι του εκπροςϊπου τθσ εταιρίασ Seajets(εφεξισ: Εταιρία), με τθν οποία 
τζκθκαν υπ’ όψιν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) τα προβλιματα που 
προκαλοφν μικρά και μεςαίου μεγζκουσ φερτά πλζοντα αντικείμενα ςε διαφλουσ ναυςιπλοΐασ 
και λιμζνεσ κυρίωσ ςτο καλάςςιο χϊρο του αρωνικοφ και των Κυκλάδων. Με τα εκτεκζντα εντόσ 
τθσ εν λόγω επιςτολισ ηθτικθκε,μεταξφ των άλλων αποδεκτϊν τθσ παροφςασ, και από τθ Ρ.Α.Λ. 
να μεριμνιςει για τον περιοριςμό του ανωτζρου προβλιματοσ. 

Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθναπό 
02.11.2018υμπλθρωματικι Ειςιγθςι του.Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε 
αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

ΙΣΟΡΙΚΟ 

1) τισ 16/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 711/16.07.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι τθσ Εταιρίασ 
Seajets δια εκπροςϊπου τθσ, για τθν ανάλθψθ ενεργειϊν ςχετικά με τα προβλιματα που 
δθμιουργοφν ςτισ καλάςςιεσ διαδρομζσ τα πλζοντα αντικείμενα. Όπωσ υποςτθρίηεται ςτο 
ζγγραφο, το πρόβλθμα επιδεινϊνεται ςτα ταχφπλοα πλοία διότι αναρροφϊνται κατά τον 
πλου από το ςφςτθμα πρόωςθσ των πλοίων ειςερχόμενα ςτουσ υδροπροωκθτζσ και 
εμποδίηουν ι καταςτρζφουν τθ ςωςτι λειτουργία ι τα εξαρτιματα αυτϊν. 

Η ανωτζρω κατάςταςθ αναφζρεται ςτο ζγγραφο ωσ επιβαρυντικι για τα δρομολόγια των 
πλοίων είτε μειϊνοντασ τθν ταχφτθτα τουσ είτε ακυρϊνοντασ ι τροποποιϊντασ δρομολόγια. 

Σζλοσ υπογραμμίηεται ςτο ζγγραφο ότι για τον περιοριςμό των ανωτζρω προβλθμάτων κα 
πρζπει να αναλθφκοφν από όλουσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ οι κατάλλθλεσ ενζργειεσ, ϊςτε να 
περιοριςκεί και να εξαλειφκεί το φαινόμενο μετά από κάκε ζντονθ βροχόπτωςθ. 

2) τισ 27/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 371/27.08.18) εςτάλθ από τθν Αρχι επιςτολι παροχισ 
ςτοιχείων προσ τθν εταιρεία, με τθν ςκοπό τθν αναφορά και ςυγκεκριμενοποίθςθ των 
λιμζνων που αφορά θ ανωτζρω επιςτολι τθσ εταιρείασ. 

3) τισ 30/08/2018 πραγματοποιικθκε θ 38θ υνεδρίαςθ τθσ Ρ.Α.Λ., κατά τθν οποία ειςιχκθ 
προσ ςυηιτθςθ το εν κζματι ηιτθμα, ωσ Θζμα 5ο, και ακολοφκωσ θ Αρχι απεφάνκθ τθν 
αναβολι λιψθσ απόφαςθσ ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ. 

4) Ζωσ τθσ ςιμερον (31θσ Οκτωβρίου 2018) και ςε ςυνζχεια τθσ από 27.08.2018 επιςτολισ τθσ 
Αρχισ ουδεμία απάντθςθ ελιφκθ από τθν Εταιρία, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν μεςολαβιςει 
πλζον των δφο (2) μθνϊν από τθν θμερομθνία τθσ επιςτολισ Ρ.Α.Λ. και παρά τθν εκ μζρουσ 
τθσ Αρχισ επιγενόμενθσ τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με τθν ανωτζρω Εταιρία. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Σο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 94), όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει, και ιδίωσ τα άρκρα 113 και 114. 

2) Σο Ν.2690/1999«Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 
Α’45), όπωσ ιςχφει. 

3) Σο Ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ 
Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν 
ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και 
άλλεσ διατάξεισ», (Α’184), Άρκρο 105. 

4) Σο Π.Δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Υπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (Αϋ28)όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

5) Σθν υπ’ αρικ. 8111.1/41/2009 κοινι υπουργικι απόφαςθ «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου 
ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ αρικ. 2007/71/ΕΚ Οδθγίασ» (Β' 412). 

6) Σθν υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, «Οριςμόσ μελϊν τουΔιοικθτικοφ υμβουλίου τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» 
(Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Σθν υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
«Οριςμόσ Ειςθγθτι τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων», (Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΤΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Αρμοδιότητα τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων 

φμφωνα με το Άρκρο 108 του Ν.4389/2016, «1. υνιςτάται Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν 
επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), θ οποία ζχει ωσ γενικότερθ αποςτολι τθν 
εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ νομιμότθτασ των ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν 
φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ και 
τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και με τθν επιφφλαξθ των 
αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν 
Επενδφςεων του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ.», ςφμφωνα με το άρκρο 113 
«1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για:α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι 
αφορά τθν τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ και 
τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων των 
λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, γ) τθν 
υποχρζωςθ παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτο λιμενικό τομζα ςφμφωνα με τισ υμβάςεισ 
Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, δ) τθ διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν 
μεταξφ χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ, τθ διαχείριςθ παραπόνων, και τθ λιψθ δεςμευτικϊν 
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αποφάςεων επί αυτϊν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, ςε κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ,ε) τθν 
υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν κατάρτιςθ προδιαγραφϊν δθμοςίων ςυμβάςεων 
(παραχωριςεισ χερςαίασ ηϊνθσ) και των ςχετικϊν ανανεϊςεων που προτείνονται από το φορζα 
διαχείριςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, προσ 
εξαςφάλιςθ ιδίωσ τθσ τιρθςθσ του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, με προςδιοριςμό 
των επιπζδων απόδοςθσ, επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων απαςχόλθςθσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ 
με τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ,», και ςφμφωνα με το άρκρο 114 «Διερεφνθςθ 
καταγγελιϊν 1. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ζχει το δικαίωμα να καταγγζλλει ενϊπιον τθσ 
Ρ.Α.Λ. παραβάςεισ για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ. Με απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. κακορίηονται ο 
τφποσ, το περιεχόμενο, τα διαδικαςτικά αποτελζςματα, κακϊσ και ο τρόποσ υποβολισ και 
καταχϊριςθσ των καταγγελιϊν του προθγοφμενου εδαφίου. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα ςτοιχεία και 
οι ιςχυριςμοί που τίκενται υπόψθ τθσ από τον καταγγζλλοντα ςυνιςτοφν ενδείξεισ παράβαςθσ. Αν 
από τθν αξιολόγθςθ αυτι δεν προκφπτουν ενδείξεισ παράβαςθσ των εν λόγω άρκρων, θ 
καταγγελία λογίηεται ωσ προφανϊσ αβάςιμθ και τίκεται ςτο αρχείο. Οι καταγγελίεσ 
αξιολογοφνται το ςυντομότερο δυνατό και πάντωσ μετά τθν πάροδο πζντε μθνϊν από τθν 
υποβολι τουσ ςτθ Ρ.Α.Λ.. Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι υπάλλθλοι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου 
δικαίου, οι εργαηόμενοι ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ και οι 
εντεταλμζνοι προςωρινά τθν άςκθςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ οφείλουν να ανακοινϊνουν, χωρίσ 
υπαίτια κακυςτζρθςθ, ςτθ Ρ.Α.Λ., ό,τι περιζρχεται ςτθ γνϊςθ τουσ με οποιονδιποτε τρόπο και 
ςχετίηεται με κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ.». 

Από τα διαλαμβανόμενα τθσ εν κζματι επιςτολισ, αναφορικά με ηθτιματα αςφάλειασ 
ναυςιπλοΐασ και επιπζδου υπθρεςιϊν ακτοπλοϊκϊν ςυγκοινωνιϊν, δεν προκφπτει ευκζωσ 
αρμοδιότθτα τθσ Ρ.Α.Λ., ςφμφωνα με τα άρκρα 113-114 του Ν.4389/2016. 

Περαιτζρω, ςε ςχζςθ με τθν εντόσ τθσ εν λόγω επιςτολισ αναφοράσ ςε λιμζνεσ, ηθτικθκαν με το 
υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 371/27.08.2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ θ υποβολι, από πλευράσ εταιρίασ, 
περαιτζρω ςτοιχείων, ωσ προσ τα οποία, όμωσ ουδεμία ανταπόκριςθ ι ενθμζρωςθ υπιρξε από 
τθν εταιρεία, παρά το γεγονόσ ότι ζχουν μεςολαβιςει πλζον των δφο (2) μθνϊν από τθν 
θμερομθνία αποςτολισ τθσ επιςτολισ και παρά τθν εκ μζρουσ τθσ Αρχισ επιγενόμενθσ 
τθλεφωνικισ επικοινωνίασ με τθν ανωτζρω εταιρεία. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Η εν λόγω υπόκεςθκρίνεται ότι δεν εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ Αρχισ, και ζνεκα των ανωτζρω α) 
τίκεται θ με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 711/16.07.2018 επιςτολι ςτο αρχείο, και β) παραπζμπεται προσ τον κ. 
Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, και τον κ. Γενικό Γραμματζα Λιμζνων και Λιμενικισ 
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων, για ενθμζρωςι τουσ και τισ ενζργειζσ των. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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