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ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟΦΑΘ 109/2019
ΤΝΕΔΡΙΑΘ 52θ
ΘΕΜΑ 4ο: Ζρευνα καταγγελίασ ιδιοκτθτϊν ςκαφϊν αναψυχισ, αναφορικά με τθ χωροκζτθςθ
του Λιμζνα κιάκου και τον κακοριςμό κζςεων ελλιμενιςμοφ.
Σθν 30θ Μαΐου 2019, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 12:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 52θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ
– Λάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων
τθσ Θμερθςίασ Διατάξεωσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΘ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Λάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΘ:
1. Γρίνοσ πυρίδων
2. Βελουδογιάννθ Ελζνθ

Μζλοσ
Μζλοσ

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Δρ. Ελζνθ Καρφάκθ
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά αναφορά των
κ.κ. *…+ ιδιοκτθτϊν επαγγελματικϊν τουριςτικϊν ςκαφϊν, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτο
Λιμζνα τθσ κιάκου. Με τθν ανωτζρω επιςτολι τίκεται ότι το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο κιάκου
(εφεξισ: Δ.Λ.Σ κιάκου) ζλαβε αποφάςεισ αναφορικά με τθν χωροκζτθςθ του Λιμζνα και το χϊρο
ελλιμενιςμοφ των επαγγελματικϊν και τουριςτικϊν (θμεριςιων και εβδομαδιαίων) ςκαφϊν.
Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον Ειςθγθτι κ. Δ. Μπίτα, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 24θσ
Μαΐου 2019 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου κζματοσ και τθν
Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ
Α. ΙΣΟΡΙΚΟ
Με τθν από 20θ Λουνίου 2018 (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 654/22.6.2018) αναφορά των κ.κ *…+ ιδιοκτθτϊν
επαγγελματικϊν τουριςτικϊν ςκαφϊν, οι οποίοι δραςτθριοποιοφνται ςτο Λιμζνα τθσ κιάκου,
τίκεται ότι το Δ.Λ.Σ κιάκου ζλαβε αποφάςεισ αναφορικά με τθν χωροκζτθςθ του Λιμζνα και το
χϊρο ελλιμενιςμοφ των επαγγελματικϊν και τουριςτικϊν (θμεριςιων και εβδομαδιαίων)
ςκαφϊν, κατά τρόπο και ςε περιεχόμενο μθ νόμιμο. Θ αναφορά που υπεβλικθ μζςω τθσ
πλθρεξοφςιασ Δικθγόρου *…+ θλεκτρονικά, και τθν ακολοφκθςε το από 05/12/2018
υμπλθρωματικό Τπόμνθμα (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1244/05.12.18) των καταγγελλόντων επίςθσ μζςω
τθσ ίδιασ πλθρεξοφςιασ Δικθγόρου.
φμφωνα με τθν ωσ άνω αναφορά οι κ.κ. *…+ δραςτθριοποιοφνται *…+ ςτθ ηϊνθ λιμζνοσ κιάκου,
ωσ ιδιοκτιτεσ τουριςτικϊν επαγγελματικϊν ςκαφϊν (θμερθςίων και εβδομαδιαίων ενίοτε) *…+.
Επιπλζον, με τθν κοινοποιθκείςα αναφορά, οι καταγγζλλοντεσ κζτουν υπ’ όψιν τθσ Αρχισ: α)
Ηθτιματα νομιμότθτασ μιασ ςειράσ αποφάςεων του Διοικθτικοφ υμβουλίου (εφεξισ Δ..) του
Δ.Λ.Σ. κιάκου, οι οποίεσ αποφάςεισ κακόριηαν με τον τρόπο χωροκζτθςθσ του λιμζνα, και
κζςπιςαν κριτιρια προτεραιότθτασ κάλυψθσ των κζςεων ελλιμενιςμοφ επαγγελματικϊν ςκαφϊν,
β) παραβάςεισ ςυγκρότθςθσ και ςφνκεςθσ των εν λόγω Δ.. και παραβάςεισ τθσ αρχισ
αμερολθψίασ, κακϊσ όπωσ αναφζρεται, τρία (3) τουλάχιςτον τακτικά μζλθ από το ςφνολο των
επτά (7) μελϊν του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου που το ςυγκροτοφν, και ςυμμετζχουν κατά τθν λιψθ
των εν λόγω αποφάςεων, ζλκουν άμεςο και ενεργό ςυμφζρον από αυτζσ, αφοφ οι ίδιοι είναι
ιδιοκτιτεσ και εκμεταλλεφονται τουριςτικά επαγγελματικά ςκάφθ ςτο λιμζνα κιάκου και γ)
φερόμενεσ παραβάςεισ από τθ μθ ζκδοςθ από το Δ.Λ.Σ. κιάκου των ςχετικϊν εξατομικευμζνων
πράξεων ατομικισ χωροκζτθςθσ κάκε ςκάφουσ, οι οποίεσ κα όριηαν τθν ςυγκεκριμζνθ προσ
κάλυψθ κζςθ ελλιμενιςμοφ για κακζνα ςκάφοσ. Με τθν ανωτζρω επιςτολι, απεςτάλθςαν και
ςυνθμμζνα ζγγραφα προσ απόδειξθ των ιςχυριςμϊν που περιλαμβάνονται ςε αυτι, από τθν
επιςκόπθςθ των οποίων προκφπτουν τα εξισ ειδικότερα:
Αρχικά, τθν 02/04/2015 το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου αποφάςιςε, με τθν υπ’ αρικ. 39/2015
απόφαςθ του, τθ χωροκζτθςθ του λιμζνα, ορίηοντασ τουσ χϊρουσ πρόςδεςθσ πλοίων – ςκαφϊν
ςτον Βόρειο ι Κφριο Λιμζνα και ςτον Νότιο ι Παλαιό Λιμζνα κιάκου, ςφμφωνα με ςχετικό
επιςυναπτόμενο διάγραμμα. Θ εν λόγω Απόφαςθ βρικε ςφμφωνο κατά και το φνδεςμο
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Λδιοκτθτϊν Σουριςτικϊν Επαγγελματικϊν καφϊν Άνευ Πλθρϊματοσ (.Λ.Σ.Ε..Α.Π.) όπωσ
προκφπτει από το 1078/23-05-2017 ζγγραφό του προσ το Δ.Λ.Σ κιάκου.
τισ 25/04/2017 το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου προζβθ ςε τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 39/2015
απόφαςθσ χωροκζτθςθσ λιμζνα και με τθν υπ’ αρικ. 26/2017 απόφαςθ του, ενζκρινε «τθν
παραχϊρθςθ χϊρου ςτθν χερςαία ηϊνθ λιμζνοσ για τα επαγγελματικά και τουριςτικά (θμεριςια
και εβδομαδιαία) ςκάφθ από τθ γωνία του προβλιτα του λιμζνοσ ζναντι του πάρκου και μζχρι το
τζλοσ των πλωτϊν εξεδρϊν», χϊροσ ο οποίοσ ορίηεται από τα ςθμεία Α, Β, Γ, Δ , Δ ςτθν
αεροφωτογραφία του, κακορίηοντασ ταυτόχρονα και κριτιρια προτεραιότθτασ για τθν κάλυψθ
των εν λόγω κζςεων. ε ςυνζχεια τθσ νζασ χωροκζτθςθσ υπεδείχκθςαν προφορικά ςτουσ
καταγγζλλοντεσ, όπωσ οι ίδιοι δθλϊνουν ςτθν αναφορά τουσ, νζεσ κζςεισ ελλιμενιςμοφ, οι οποίεσ
κεωρικθκαν εξαιρετικά μειονεκτικζσ από άποψθ πρόςβαςθσ και προςζλκυςθσ του κοινοφ. Οι
καταγγζλλοντεσ προζβαλλαν ότι οι προφορικά υποδειχκείςεσ κζςεισ αντιμετωπίηουν
προβλιματα θλεκτροδότθςθσ, υδροδότθςθσ, ζλλειψθσ φωτιςμοφ, μεγάλων κενϊν μεταξφ των
εγκαρςίων ςυνδζςμων των πλωτϊν, και κακιςτοφν τθ διζλευςθ του κοινοφ, ιτοι τουριςτϊν και
επιςκεπτϊν τθσ κιάκου, επικίνδυνθ. Πζραν τοφτου, επάγονται ότι θ αναγκαςτικι απομάκρυνςθ
από τισ προθγοφμενεσ κζςεισ ελλιμενιςμοφ των ςκαφϊν τουσ ςυνζβθ δίχωσ να προθγθκεί
διαδικαςία υποβολισ αιτιςεων για τθν απόδοςθ κζςεων ελλιμενιςμοφ από το ΔΛΣ κιάκου,
ςφμφωνα με τα κριτιρια που εκζςπιςε, οφτε και εκδόκθςαν οι αντίςτοιχεσ ατομικζσ διοικθτικζσ
πράξεισ, οι οποίεσ κα εφάρμοηαν ςτθν πράξθ τθν απόφαςθ του Σαμείου.
τισ 14/06/2017, οι ανωτζρω επαγγελματίεσ είχαν αποςτείλει προσ το ΔΛΣ κιάκου Εξϊδικθ
Διλωςθ - Όχλθςθ – Πρόςκλθςθ – Διαμαρτυρία, με τθν οποία διαμαρτφρονταν για τον εν τοισ
πράγματι εξαναγκαςμό τουσ ςε αλλαγι κζςεωσ, ςε εφαρμογι τθσ ανωτζρω υπ’ αρ. 26/2017
αποφάςεωσ, δίχωσ να προθγθκεί οποιαδιποτε διαδικαςία απόδοςθσ των κζςεων κατ’ εφαρμογι
των κριτθρίων που κζςπιςε.
Αντί απάντθςθσ εκ μζρουσ του ανωτζρω, ςτισ 23/06/2017 εκδόκθκαν από τον Λιμενάρχθ κιάκου
αποφάςεισ επιβολισ προςτίμου ςτουσ καταγγζλλοντεσ, με τθν αιτιολόγθςθ επακριβϊσ ότι *…+
«*…+ ςε γενόμενο ζλεγχο που διενεργικθκε από Όργανα Τπθρεςίασ μασ ςτο λιμζνα κιάκου
διαπιςτϊκθκε ότι ωσ πλοιοκτιτθσ του Ε/Π πλοίου *…+, δεν ςυμμορφϊκθκε με εντολι των
Λιμενικϊν Οργάνων για μετακίνθςθ του ςκάφουσ ςε ζτερο ςθμείο του λιμζνα, κακοριςμζνα για
τθν εν λόγω κατθγορία πλοίων». τον ζτερο καταγγζλλοντα επεβλικθ πρόςτιμο επί τθ βάςθ ότι
«*…+, ςε γενόμενο ζλεγχο που διενεργικθκε από Όργανα Τπθρεςίασ μασ ςτο λιμζνα κιάκου
διαπιςτϊκθκε ότι ωσ πλοιοκτιτθσ του Ε/Π πλοίου *…+, δεν ςυμμορφϊκθκε με εντολι των
Λιμενικϊν Οργάνων για μετακίνθςθ του ςκάφουσ ςε ζτερο ςθμείο του λιμζνα, κακοριςμζνα για
τθν εν λόγω κατθγορία πλοίων». Για τα ανωτζρω πρόςτιμα, οι καταγγζλλοντεσ είχαν προβάλλει
αρκετζσ αιτιάςεισ, μεταξφ των οποίων και ο ιςχυριςμόσ ότι το ΔΛΣ κιάκου μετά τθν απόφαςθ για
τθν χωροκζτθςθ δεν είχε εκδϊςει ουδεμία πράξθ εφαρμογισ τθσ, παρϋ ότι οι ίδιοι το είχαν
αναηθτιςει.
Κατατζκθκαν το ίδιο διάςτθμα (α) θ από …/…/2017 αίτθςθ του … προσ το Δ.Λ.Σ. κιάκου, *…+ για
να ςυμπεριλθφκεί το δεφτερο ςκάφοσ του αιτοφντοσ ςτθ λίςτα κατάταξθσ ςκαφϊν και (β) Θ από
*…+ Αίτθςθ του κ. … προσ το Δ.Λ.Σ. κιάκου, με αρικμ. πρωτ. Δ.Λ.Σ. κιάκου …, για τθν χοριγθςθ
του καταςτατικοφ του Δ.Λ.Σ. κιάκου.
Από τθν ζρευνα των αιτοφντων, προζκυψε μεταγενζςτερα ότι θ ςφηυγόσ του κ. *…+ μζλουσ του Δ
του ΔΛΣ κιάκου εκ του νόμου, ςυμμετζχει ςτο Δ.. τθσ εταιρείασ θ οποία εκμεταλλεφεται
τουριςτικό ςκάφοσ που επίςθσ ελλιμενίηεται ςτον ίδιο λιμζνα, δραςτθριοποιείται εμπορικά ςτο
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νθςί τθσ κιάκου, και, επομζνωσ, θ χωροκζτθςθ των ςκαφϊν αναψυχισ από το Δ.. του Δ.Λ.Σ.
κιάκου αφορά και ςτο εν λόγω ςκάφοσ.
Επιπρόςκετα, από τθν ζρευνα των αιτοφντων προζκυψε ότι δυο (2) ακόμα μζλθ του Δ. του Δ.Λ.Σ
κιάκου, ςυγκεκριμζνα οι κ. *…+, τα οποία επίςθσ ςυμμετείχαν ςτθν υπ’ αρικ. 3/2017 Σακτικι
υνεδρίαςθ του Δ.Λ.Σ κιάκου ςτισ 25/04/2017, κατά τθν οποία εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 26/2017
απόφαςθ για τθν χωροκζτθςθ του λιμζνα κιάκου, αποτελοφν ιδιοκτιτεσ ζτερων ςκαφϊν,
αναψυχισ αντιςτοίχωσ. Από τα παραπάνω προκφπτει παράβαςθ τθσ αρχισ αμερολθψίασ,
παράνομθ ςφνκεςθ του ςυλλογικοφ οργάνου, όπωσ και παράβαςθ του άρ. 8 παρ. 6 του
Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ του ΔΛΣ κιάκου. θμειϊνεται το
αίτθμα των καταγγελλόντων προσ το Νθολόγο κιάκου, *…+, για τθ χοριγθςθ βεβαιϊςεων
(πιςτοποιθτικϊν) ιδιοκτθςίασ του ςκάφουσ *…+, απορρίφκθκε από τθν Λιμενικι Αρχι κιάκου, με
τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. …../…../2017 απαντθτικι επιςτολι, με τθν αιτιολογία ότι τα ηθτοφμενα
ςτοιχεία αφοροφν τθν ιδιωτικι – επαγγελματικι ηωι τρίτων, δυνάμει του άρκρου 1 του ΠΔ
28/2015 (ΦΕΚ Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία».
τισ 06/06/2017, οι αιτοφντεσ κατζκεςαν ενϊπιον του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ Προςφυγι κατά «τθσ υπ αρ. 223/28.04.2017, όπωσ αυτι
ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε ςτισ 23.05.2017, απόφαςθσ του ΝΠΔΔ με τθν επωνυμία
Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο κιάκου, του Διμου κιάκου του Νομοφ Μαγνθςίασ κακϊσ και κάκε
άλλθσ ςυναφοφσ πράξεωσ γραπτισ ι προφορικισ», με λόγουσ προςφυγισ: α) «Ευκεία Παράβαςθ
Νόμου, Κακι Χριςθ Διακρατικισ Εξουςίασ τθσ Διοίκθςθσ, Κατάχρθςθ Εξουςίασ», και β)
«Παράβαςθ Ουςιϊδουσ Σφπου, Μθ τιρθςθ δικαιϊματοσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, Ζλλειψθ
Αιτιολογίασ». Θ εν λόγω Προςφυγι ζγινε δεκτι με τθν υπ’ αρικ. 1858/121112/26.10.2017
απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ,
δυνάμει τθσ οποία ακυρϊκθκε θ υπ’ αρικ. 26/2017 απόφαςθ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. Διμου κιάκου
για παράβαςθ νόμου, λόγω «μθ δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ ςτον θμεριςιο τοπικό τφπο».
τισ 10/05/2018, το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου εξζδωςε νεότερθ, τθν υπ’ αρικ. 45/2018 Απόφαςθ
ςχετικά με τθν παραχϊρθςθ χϊρου ςτθν χερςαία ηϊνθ λιμζνοσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου για τα
επαγγελματικά και τουριςτικά (θμεριςια και εβδομαδιαία) ςκάφθ. Θ εν λόγω Απόφαςθ ςε μικρό
βακμό τροποποιείται από τθν προγενζςτερθ αναφορικά με το ςχετικό κζμα, προβλζποντασ
χωροκζτθςθ των επαγγελματικϊν και τουριςτικϊν (θμεριςιων και εβδομαδιαίων) ςκαφϊν «από
τθ γωνιά του προβλιτα του λιμζνοσ ζναντι του πάρκου, αφινοντασ κενζσ τρεισ κζςεισ (τρία (3)
μζτρα περίπου) και μζχρι το τζλοσ των πλωτϊν εξεδρϊν και επικυρϊνει τθν προγενζςτερθ
απόφαςι του για τθ χωροκζτθςθ λιμζνα ενόψει επερχόμενθσ κερινισ περιόδου». Θ
διαφοροποίθςθ ςε ςχζςθ με τθν προγενζςτερθ ςχετικι υπ’ αρικ. 26/2017 Απόφαςθ εντοπίηεται
ςτθν προςκικθ τθσ πρόταςθσ «αφινοντασ κενζσ τρεισ κζςεισ (τρία (3) μζτρα περίπου)».
Επιπρόςκετα διαφοροποιείται (ςε ςχζςθ με τθν υπ’ αρικ. 26/2017 Απόφαςθ) και θ κζςπιςθ
κριτθρίων για τθν παραχϊρθςθ κζςεων ελλιμενιςμοφ. Ομοίωσ, δεν υπάρχουν ςτοιχεία ι
αποδείξεισ ότι ακολοφκθςε, εν ςυνζχεια, διαδικαςία για τθν ατομικι παραχϊρθςθ χϊρου
ελλιμενιςμοφ, κατ’ εφαρμογι τθσ υπ’ αρ. 45/2018 αποφάςεωσ. φμφωνα με τθν αρχικι
αναφορά, ςχετικζσ ατομικζσ πράξεισ ουδζποτε κοινοποιικθκαν ςτουσ αναφερομζνουσ, παρά
μόνον προφορικά τουσ ηθτικθκαν δικαιολογθτικά για τθν εφαρμογι των κριτθρίων.
τισ 25/05/2018 κατατζκθκε Προςφυγι ενϊπιον του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ κατά τθσ ανωτζρω υπ’ αρ. 45/09.05.2018 απόφαςθσ, με λόγουσ
προςφυγισ: α) «Ευκεία Παράβαςθ Νόμου, Κακι Χριςθ Διακρατικισ Εξουςίασ τθσ Διοίκθςθσ,
4
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Κατάχρθςθ Εξουςίασ», και β) «Παράβαςθ Ουςιϊδουσ Σφπου, Μθ τιρθςθ δικαιϊματοσ
προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, Ζλλειψθ Αιτιολογίασ».
Προτοφ αυτι εξεταςτεί, ςτισ 29/05/2018 το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου αντικατζςτθςε τθν υπ’ αρ.
45/2018 με τθν ζκδοςθ νζασ απόφαςθσ, τθσ υπ’ αρικμ. 55/2018 Απόφαςθσ, με κζμα τθ «Λιψθ
απόφαςθσ οριςτικισ χωροκζτθςθσ, βάςει των κριτθρίων για τα επαγγελματικά και τουριςτικά
(θμεριςια και εβδομαδιαία) ςκάφθ». Όπωσ και ςτθν προθγοφμενθ Απόφαςθ (υπ’ αρικ. 45/2018)
παραχωρείται ςτα επαγγελματικά και τουριςτικά (θμεριςια και εβδομαδιαία) ςκάφθ χϊροσ
ελλιμενιςμοφ «από τθ γωνιά του προβλιτα του λιμζνοσ ζναντι του πάρκου, αφινοντασ κενζσ
τρεισ κζςεισ (τρία (3) μζτρα περίπου) και μζχρι το τζλοσ των πλωτϊν εξεδρϊν» ενϊ δεν
διαφοροποιείται και θ κζςπιςθ κριτθρίων για τθν παραχϊρθςθ κζςεων ελλιμενιςμοφ.
τισ 14/06/2018 οι αναφζροντεσ κατζκεςαν Προςφυγι ενϊπιον του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ κατά τθσ υπ αρ. 55/26.05.2018
απόφαςθσ, με λόγουσ προςφυγισ: α) «Ευκεία Παράβαςθ Νόμου, Κακι Χριςθ Διακρατικισ
Εξουςίασ τθσ Διοίκθςθσ, Κατάχρθςθ Εξουςίασ», και β) «Παράβαςθ Ουςιϊδουσ Σφπου, Μθ τιρθςθ
δικαιϊματοσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ, Ζλλειψθ Αιτιολογίασ».
Σο Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου τροποποίθςε εκ νζου τθν υπ’ αρικ. 55/2018 απόφαςθ του, με Κζμα
«Λιψθ απόφαςθσ οριςτικισ χωροκζτθςθσ, βάςει των κριτθρίων για τα επαγγελματικά και
τουριςτικά (θμεριςια και εβδομαδιαία) ςκάφθ» και ανιρτθςε αυτι ςτθ Διαφγεια ςτισ
20/06/2018.
τθν αρχικι Αναφορά αναφζρεται ςχετικά με τα ανωτζρω «ότι θ διοίκθςθ του Δθμοτικοφ
Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου δρα παρελκυςτικά και καταχρθςτικά, κακϊσ δεν αςκεί τισ κατά νόμο
αρμοδιότθτεσ τθσ ζγκαιρα και ςφννομα και υπό κακεςτϊσ διαφάνειασ και ίςθσ μεταχείριςθσ του
ςυνόλου των δραςτθριοποιοφμενων επαγγελματιϊν ςτον λιμζνα κιάκου.» προςκζτοντασ ότι
«όπωσ αναλυτικά ετζκθ ανωτζρω ζνασ ικανόσ αρικμόσ των μελϊν του Δ του Δθμοτικοφ
Λιμενικοφ Σαμείου ζλκει άμεςα προςωπικά ςυμφζροντα από τον τρόπο χωροκζτθςθσ,
μοριοδότθςθσ και εν γζνει διαχείριςθσ του λιμζνοσ κιάκου» κάτι το οποίο αποτελεί ευκεία
παράβαςθ του κανονιςμοφ του ΝΠΔΔ του λιμενικοφ ταμείου και ςυγκεκριμζνα του Άρκρου 8
παρ.6 ςτθν οποία αναγράφεται ότι «Μζλοσ του Δ.. δεν μπορεί να πάρει μζροσ ςτθν ςυηιτθςθ
ενόσ κζματοσ ι ςτθν κατάρτιςθ μιασ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου αν ο ίδιοσ ι ςυγγενισ
του ζωσ δεφτερο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ζχει ζννομο ςυμφζρον. Απόφαςθ που
λαμβάνεται κατά παράβαςθ αυτισ τθσ παραγράφου είναι άκυρθ. Σο μζλοσ του Δ.. που ζλαβε
μζροσ ςτθ ςυνεδρίαςθ μπορεί να τεκεί ςε αργία και ςε περίπτωςθ υποτροπισ μπορεί να
τιμωρθκεί με τθν ποινι τθσ ζκπτωςθσ.» κακϊσ και των διατάξεων του Κϊδικα Διοικθτικισ
Διαδικαςίασ (ν.2690/1999) περί αμερολθψίασ των Οργάνων τθσ Διοίκθςθσ: άρκρο 7 «1. Σα
διοικθτικά όργανα, μονομελι ι ςυλλογικά, πρζπει να παρζχουν εγγυιςεισ αμερόλθπτθσ κρίςθσ
κατά τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. 2. Σα μονομελι όργανα, κακϊσ και τα μζλθ των
ςυλλογικϊν οργάνων. οφείλουν να απζχουν από κάκε ενζργεια ι διαδικαςία που ςυνιςτά
ςυμμετοχι ςε λιψθ απόφαςθσ ι διατφπωςθ γνϊμθσ ι πρόταςθσ εφόςον: α) θ ικανοποίθςθ
προςωπικοφ ςυμφζροντοσ τουσ ςυνδζεται υε τθν ζκβαςθ τθσ υπόκεςθσ, ι β) είναι ςφηυγοι ι
ςυγγενείσ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ, κατ' ευκεία μεν γραμμι απεριορίςτωσ, εκ πλαγίου δε ζωσ
και τζταρτου βακμοφ, υε κάποιον από τουσ ενδιαφερομζνουσ..».
Όπωσ φαίνεται από τα ςτοιχεία, οι κ. *…+ είχαν ςυμμετάςχει ςε ςυνεδριάςεισ του Δ.. του Δ.Λ.Σ.
κιάκου και με τθν ψιφο τουσ λιφκθκαν αποφάςεισ αναφορικά με τθ χωροκζτθςθ του λιμζνοσ
και τθ μοριοδότθςθ για τθν κατάλθψθ κζςεων επ’ αυτοφ (αποφ. 39/2015, 41/2016, 47/2016,
26/2017, 45/2018, 55/2018, ςτισ δυο τελευταίεσ μόνο ο κ. ….), ενϊ ζλκουν άμεςο ςυμφζρον και
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κα ζπρεπε να απζχουν τθσ ψθφοφορίασ διαπράττοντασ πεικαρχικό παράπτωμα ςφμφωνα με το
αρ. 8 παρ.6 του οικείου Κανονιςμοφ ςτον οποίο ορίηεται ρθτϊσ θ επαπειλοφμενθ ποινι τθσ
αργίασ, ςε περίπτωςθ δε υποτροπισ θ ποινι τθσ ζκπτωςθσ.
τισ 08-06-2018, το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου προζβθκε ςτθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. 57/2018
Απόφαςθσ (από το πρακτικό τθσ 09/2018 ςυνεδριάςεωσ), με Κζμα «Ψθφίςεισ πιςτϊςεων» για
τθν για τθ ςυντιρθςθ των πλωτϊν εξεδρϊν (επί των οποίων προβλζπεται ο ελλιμενιςμόσ των
ςκαφϊν αναψυχισ). Εν ςυνεχεία ςτισ 08-06-2018 εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. 22/2018 και με αρικμ.
πρωτ. 554/08-06-2018 Απόφαςθ του Προζδρου του Δ.Λ.Σ. κιάκου, με Κζμα «Ζγκριςθ τεχνικϊν
προδιαγραφϊν για τθν ρυμοφλκθςθ πλωτϊν εξεδρϊν για τισ ανάγκεσ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Σαμείου κιάκου». φμφωνα με τθν αρχικι Αναφορά ο χρόνοσ ζκδοςθσ των ανωτζρω
αποφάςεων ιταν ιδθ παρωχθμζνοσ, ζχοντασ ιδθ δθμιουργιςει προβλιματα ςτον ελλιμενιςμό
των ςκαφϊν, τα οποία υποχρεωτικά, επ’ απειλι επιβολισ προςτίμων εκ μζρουσ του
Λιμεναρχείου ελλιμενίηονταν ςτο εν λόγω τμιμα του Λιμζνα.
τισ 22/06/2018, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1244/05.12.18) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. μζςω θλεκτρονικισ
αλλθλογραφίασ το από 05/12/2018 υμπλθρωματικό Τπόμνθμα, το οποίο ςυνοδευόταν από
ςχετικά προσ τεκμθρίωςθ των κζςεων των καταγγελλόντων πλοιοκτθτϊν, βάςθ των οποίων
αναπτφςςεται ακολοφκωσ το ςχετικό με τθν υπόκεςθ χρονικό μεταξφ τθσ ςφνταξθσ τθσ αρχικισ
Αναφοράσ και τθν ςφνταξθ του υμπλθρωματικοφ Τπομνιματοσ. Ειδικότερα:
τισ 25/07/2018, ςε ςυνζχεια τθσ κατάκεςθσ Προςφυγϊν ενϊπιον του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ κατά: i) τθσ υπ αρ. 45/09.05.2018
Απόφαςθσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου και ii) τθσ υπ αρ. 55/26.05.2018 Απόφαςθσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου,
εκδόκθκε θ αρ. πρωτ. 2150/112172 Απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ θ οποία
αποδζχεται τισ προςφυγζσ, και ακυρϊνει τισ υπ' αρικ. 45/09.05.2018 και 55/26.05.2018 του Δ..
του Δ.Λ.Σ.., επί τθ βάςθ ότι μετείχε ςτισ ςυνεδριάςεισ μζλοσ, για το οποίο ςυνζτρεχε κϊλυμα,
για τθν ικανοποίθςθ υλικοφ και θκικοφ ςυμφζροντοσ τθσ ςυηφγου του, τθν κατά παράβαςθ τθσ
αρχισ τθσ ιςότθτασ των Ελλινων κζςπιςθ κριτθρίου εντοπιότθτασ. Επιπλζον, γίνεται ρθτι μνεία
τθσ θ μθ αποςτολι απόψεων του ΔΛΣ καίτοι είχε κλθκεί τρείσ φορζσ για να τισ υποβάλλει.
τισ 22/08/2018 το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου εξζδωςε τθν υπ’ αρικμ. 95/2018 Απόφαςθ με κζμα
«Λιψθ απόφαςθσ χωροκζτθςθσ λιμζνα κιάκου» και τθν υπ’ αρικμ. 96/2018 Απόφαςθ με κζμα
«Προςδιοριςμόσ κζςεων ςκαφϊν ςτον λιμζνα κιάκου» με αντικείμενο τθν εκ νζου διευκζτθςθ
των λιμενικϊν εγκαταςτάςεων και τθν εφρυκμθ λειτουργία του λιμζνοσ.
τθν πρϊτθ εκ των δυο αποφάςεων (υπ’ αρικμ. 95/20180) «προτάκθκε χϊροσ ελλιμενιςμοφ των
θμεριςιων και εβδομαδιαίων τουριςτικϊν και επαγγελματικϊν ςκαφϊν από τθν γωνία του
προβλιτα του λιμζνοσ ζναντι του πάρκου, αφινοντασ κενζσ τρείσ κζςεισ (τρία (3) μζτρα περίπου)
και μζχρι το τζλοσ των πλωτϊν εξζδρων.», χωροκζτθςθ θ οποία ςε τίποτα δεν διαφοροποιείται
από αυτιν που είχε προτακεί με τισ προθγοφμενεσ ακυρωκείςεσ από τον υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ, πρό ενόσ μθνόσ. Σα δε κριτιρια
προτεραιότθτασ για τθν κάλυψθ των κζςεων του λιμζνα από επαγγελματικά ςκάφθ κατά τα
ανωτζρω κεςπίςτθκαν «λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό και μζγεκοσ αυτϊν ωσ και τθν
ςτατιςτικι κίνθςθ των παρελκόντων ετϊν». Ειδικότερα ςτθν δεφτερθ απόφαςθ εκ των δυο (υπ’
αρικμ. 96/2018), θ οποία είναι εκτελεςτικι τθσ πρϊτθσ κανονιςτικισ φαίνεται να περιορίηονται
τα κεςπιςκζντα κριτιρια κακϊσ «διευκρινίηεται ότι από το ςθμείο Δ ωσ και τθν πρϊτθ πλωτι,
τοποκετοφνται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχισ ολικισ ναυλϊςεωσ (θμερθςίων πλοίων) με
ςειρά κατάταξθσ από το μικρότερο προσ το μεγαλφτερο ςε μικοσ μζγεκοσ πλοίου. Επίςθσ
διευκρινίηεται ότι οι ιδιοκτιτεσ που διακζτουν δφο (2) ςκάφθ αυτισ τθσ κατθγορίασ, το ζνα
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τοποκετείται βάςει τθσ ανωτζρω ςειρά κατάταξθσ, το δε δεφτερο ςτθν πρϊτθ πλωτι μετά το
τελευταίο πλοίο τθσ ανωτζρω κατάταξθσ.».
τισ 11/09/2018 οι καταγγζλλοντεσ κατζκεςαν νζα προςφυγι ενϊπιον του υντονιςτι
Αποκεντρωμζνθσ Δ/ςθσ Κεςςαλίασ και τ. Ελλάδασ κατά τθσ υπ’ αρικμ. 95/2018 και τθσ 96/2018
αποφάςεων του ΔΛΣ κιάκου, προβάλλοντασ λόγουσ προςφυγισ, τθν ευκεία παράβαςθ νόμου,
κακι χριςθ διακριτικισ εξουςίασ τθσ Διοίκθςθσ, κατάχρθςθ εξουςίασ, και παραβάςεισ ουςιϊδουσ
τφπου τθσ μθ τιρθςθσ δικαιϊματοσ προθγοφμενθσ ακρόαςθσ και ζλλειψθσ αιτιολογίασ.
τισ 13/11/2018 εκδόκθκε θ υπ’ αρικ. πρωτ. οικ. 3228/188530 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ που δζχεται τισ ανωτζρω προςφυγζσ κατά των υπ’ αρικμ. 95/2018 και 96/2018
αποφάςεων του Δ.Δ. του Δ.Λ.Σ. του Διμου κιάκου και τισ ακυρϊνει, για παράβαςθ νόμου, οι
οποίεσ προβάλλονται ςτισ προςφυγζσ, διαπιςτϊνονται από το αρμόδιο όργανο και το ΔΛΣ
κιάκου ουδζποτε αντζκρουςε αποςτζλλοντασ τισ απόψεισ του, για να τισ αντικροφςει, αν και
είχε κλθκεί ςε τρία διαφορετικά χρονικά ςθμεία.
τισ 20.08.2018, ο υνιγοροσ του Πολίτθ, μετά από αίτθμα των καταγγελλόντων, απζςτειλε
επιςτολι με Κζμα: «Χωροκζτθςθ επαγγελματικϊν πλοίων αναψυχισ θμεριςιασ ναφλωςθσ και
κριτιρια μοριοδότθςισ τουσ», με τθν οποία καλοφνται να αποςτείλουν απόψεισ *…+. Ο
υνιγοροσ του Πολίτθ, λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ακυρωτικι απόφαςθ του υντονιςτι τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, καλεί τουσ φορείσ να παρζχουν ενθμζρωςθ και «τισ απόψεισ ςασ επί
του κζματοσ, κατά τισ αρμοδιότθτεσ ςασ, και τισ ενζργειεσ ςτισ οποίεσ προτίκεςτε να προβείτε για
τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθν άρςθ πράξεων Κακοδιοίκθςθσ». Επί τθσ ανωτζρω επιςτολισ,
δεν ζχουμε πλθροφόρθςθ αν τυχόν τα ςτοιχεία διαβιβάςτθκαν και εκδόκθκε πόριςμα του
υνθγόρου του Πολίτθ.
τισ 05/09/2018, εκδόκθκε θ υπ’ αρ. πρωτ. … Βεβαίωςθ παραβάςεωσ από το Λιμεναρχείο
κιάκου αναφορικά με το επαγγελματικό ςκάφοσ του *…+. Σα ςτοιχεία του εν λόγω ςκάφουσ
παρατίκενται ςτο Ειδικό Ζντυπο Πλθροφοριακϊν ςτοιχείων επαγγελματικοφ πλοίου αναψυχισ
*…+, εκδοκζν από Λ/Χ κιάκου. τισ 7/11/2018, ο καταγγελόμενοσ πλοιοκτιτθσ υπζβαλε
Τπόμνθμα προσ τθν Λιμενικι Αρχι κιάκου, ςτο οποίο προβάλει τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ
κεωρεί ότι δεν υπζπεςε ςτθν ςχετικι Παράβαςθ, τθν οποία κατ’ ονομάηει ωσ «αόριςτθ». Εν τζλει,
ςτισ 25.01.2019, επιβλικθκε εκ νζου πρόςτιμο για μθ ςυμμόρφωςθ προσ τισ υποδείξεισ τθσ
Λιμενικισ Αρχισ, ςε εκτζλεςθ των αποφάςεων χωροκζτθςθσ του λιμζνα, τισ οποίεσ γνϊριηε θ
Λιμενικι Αρχι ότι είχαν προςβλθκεί ενϊπιον του αρμοδίου υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ. Ιδθ κατά το χρόνο ζκδοςθσ του προςτίμου είχαν ιδθ ακυρωκεί οι πράξεισ
χωροκζτθςθσ, τισ οποίεσ επικαλείται, ωσ νομικό πλαίςιο, το όργανο για τθν επιβολι του
προςτίμου. Σο ανωτζρω πρόςτιμο διαβιβάςτθκε ςτθν Αρχι με μινυμα τθσ πλθρεξουςίασ
δικθγόρου, ςτισ 13/3/2019.
τισ 14/8/2018 και 27/8/2018, ο κ …. απζςτειλε Επιςτολζσ *…+ προσ το Λιμεναρχείο κιάκου ςτισ
οποίεσ δθλϊνει ότι τα ςκάφθ … και …, ιδιοκτθςίασ των μελϊν του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου *…+,
καταλαμβάνουν κζςεισ, κατά παράβαςθ των αποφάςεων τθσ εποπτεφουςασ αρχισ και τθσ εν
ιςχφ τότε με αρικμό 39/2015 απόφαςθσ του ΔΛΣ κιάκου. τισ 19/10/2018 θ Ζνωςθ Πλοιοκτθτϊν
Επαγγελματικϊν Σουριςτικϊν καφϊν Κεςςαλίασ Ε.Π.Ε.Σ..Κ. «Αργϊ» απζςτειλε τθν υπ αρ.
πρωτ. 1/2018 Επιςτολι προσ τον Πρόεδρο και τα μζλθ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου, με Κζμα:
«Χωροκζτθςθ επαγγελματικϊν πλοίων αναψυχισ ολικισ ναφλωςθσ».
τα πλαίςια διερεφνθςθσ τθσ υπόκεςθσ, θ Ρ.Α.Λ. με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 36/30.01.19 ζγγραφό
τθσ ηιτθςε από το Δ.Λ.Σ. κιάκου και ςυγκεκριμζνα από τον Πρόεδρο αυτοφ,…, τισ απόψεισ του
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Δ.Λ.Σ. ςχετικά με τθν εν κζματι Αναφορά και το υμπλθρωματικό Τπόμνθμα αυτισ κακϊσ και
όποιο άλλο πρόςκετο ςτοιχείο, το οποίο κρίνεται ςυναφζσ προκειμζνου να ςτθριχκοφν οι
απόψεισ του αυτοφ. Επιπλζον, θ Αρχι με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 81/22.02.2019, απζςτειλε και
δεφτερθ επιςτολι, υπενκυμιςτικι τθσ πρϊτθσ, και ςυμπλθρωματικι για τθν διαβίβαςθ απόψεων
επί του υμπλθρωματικοφ Τπομνιματοσ των αναφερομζνων. Σθσ αποςτολισ των ανωτζρω
μθνυμάτων, ακολοφκθςε και τθλεφωνικι κλιςθ προσ τον Διμαρχο και Πρόεδρο του ΔΛΣ, για
τθν πιςτοποίθςθ τθσ λιψθσ αυτϊν.
Μζχρι και τθν θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ παροφςασ το Δ.Λ.Σ. κιάκου δεν ανταποκρίκθκε ςτθ εν
λόγω επιςτολι παροχισ ςτοιχείων τθσ Ρ.Α.Λ. Παράλλθλα, από ζλεγχο που διενεργικθκε ςτθν
ΔΛΑΤΓΕΛΑ, δεν προζκυψε ότι το ΔΛΣ ζχει προβεί ςε νεότερθ πράξθ χωροκζτθςθσ των τουριςτικϊν
ςκαφϊν για το 2019.
Σζλοσ, θ Αρχι ζχει αποςτείλει επιςτολι χοριγθςθσ πλθροφοριϊν από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδοσ, αναφορικά με τθν τυχόν προςβολι
των αποφάςεϊν τθσ ενϊπιον τθσ αρμοδίασ επιτροπισ του άρ. 152 του ΚΔΚ, και τυχόν επόμενεσ
ενζργειεσ που ζχουν προβεί για τθν ανωτζρω υπόκεςθ. Επί αυτισ, απεςτάλει απάντθςθ
ςφμφωνα με τθν οποία «οι αποφάςεισ του υντονιςτι Α.Δ.Θ.Σ.Ε. ουδζποτε προςβλικθκαν
ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του αρ. 152 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.). το πλαίςιο τθσ προβλεπόμενθσ
πεικαρχικισ διαδικαςίασ, απεςτάλθ … κλιςθ ςε απολογία προσ *…+ και, κατόπιν Απολογθτικοφ
Τπομνιματόσ του, ακολοφκθςε θ .. ζκδοςθ γνϊμθσ επί πεικαρχικοφ παραπτϊματοσ από τθν
Τπθρεςία μασ προσ το Πεικαρχικό ςυμβοφλιο του άρ. 243 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΣΘ)».
Β. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 1315/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 11θσ
Δεκεμβρίου 2013 «περί των προςανατολιςμϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ
δικτφου μεταφορϊν και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE» (L 348/1
20.12.2013).
2. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 352/2017 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ
Φεβρουαρίου 2017 «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και
κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων».
3. Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
4. Ο Ν.2738/1999 (ΦΕΚ Α’ 180): «υλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ
Μονιμοποιιςεισ υμβαςιοφχων Αορίςτου Χρόνου και άλλεσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα το
άρκρο 28 για τθ ςφςταςθ Ν.Π.Δ.Δ., όπωσ θ παρ.1 αντικαταςτάκθκε με τθν παρ.5 του άρκρου 26
του Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α’ 102), θ δε παρ. 2 ςυμπλθρϊκθκε με τθν παρ.12 του άρκρου 11 του Ν.
2839/2000 (ΦΕΚ Α’196).
5. O N. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’ 145): «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ –
φςταςθ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ – Μετατροπι Λιμενικϊν Σαμείων
ςε Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» και ςυγκεκριμζνα το Μζροσ Δεφτερο «Γενικι
Γραμματεία Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ»
6. Ο Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114):«Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» και ςυγκεκριμζνα
το Άρκρο 244 Δθμοτικά Λιμενικά Σαμεία.
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7. Ο Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» και ςυγκεκριμζνα οι διατάξεισ των άρκρων 65, 94, 103 214
και 238.
8. Ο Ν.4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85): «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» και το Άρκρο 46.
9. Ο Ν.4389/2016(ΦΕΚ Α’ 94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ τα
Άρκρα 112 και 113, όπωσ ιςχφει.
10. Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’63) Άρκρο 15.
11. Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρκρα 45 ζωσ 47.
12. Ο Ν.4609/2019 «Ρυκμίςεισ Μζριμνασ Προςωπικοφ Ενόπλων Δυνάμεων, τρατολογίασ,
τρατιωτικισ Δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (Α'67/03.05.2019), αρ. 64.
13. Σο Β.Δ. 14/19-01-1939 (ΦΕΚ Α' 24): «Περί κωδικοποιιςεωσ των περί Λιμενικϊν Σαμείων
κειμζνων διατάξεων».
14. Σο Π.Δ. 68/2004 (ΦΕΚ Α’ 57):«Μεταφορά αρμοδιοτιτων του Λιμενικοφ Σαμείου κοπζλου ςτο
Διμο κιάκου και ςφςταςθ Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου».
15. Σο Π.Δ. 138/2010 (ΦΕΚ Α’ 231): «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θεςςαλίασ τερεάσ Ελλάδοσ».
16. Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28): «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
17. Θ υπ.αρικμ. 8122.1/29/16.7.2014 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ 2032):«Αναπροςδιοριςμόσ δικαιωμάτων
Λιμενικϊν Σαμείων και Δθμοτικϊν Λιμενικϊν Σαμείων».
18. Θ απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
19. Θ απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
20. Θ υπ’ αρικμ. 330/2017 απόφαςθ τθσ Αρχισ «Κανονιςμόσ διερεφνθςθσ καταγγελιϊν τθσ
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων» (ΦΕΚ Β 1923/2.6.2017).
ΤΠΑΓΩΓΘ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Κεφάλαια υπαγωγισ - αιτιολογικοφ:
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Α.

Αρμοδιότθτα Αρχισ

Β.

Νομικό νομολογικό πλαίςιο - ερμθνεία

Ι.

Ο Ν.2738/1999

ΙΙ.

Σο Π.Δ.68/2004

ΙII.

Ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου

IV.

Ο Ν.3852/2010

V.

Ο N.2932/2001

VΙ.

Ο Ν. 4071/2012

Γ.

Τπαγωγι και υμπεράςματα

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Αρμοδιότθτα Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων
φμφωνα με τθν Αιτιολογικι Ζκκεςθ του Ν. 4389/2016, Κεφάλαιο Η’ ςθμείο α 7 «Θ Ρ.Α.Λ
αναδεικνφεται ςε ανεξάρτθτθ αρχι εποπτείασ των εμπορικϊν μεκόδων και πρακτικϊν των
παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν, µε αναβάκμιςθ του εποπτικοφ τθσ ρόλου, ϊςτε να δφναται να
λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ ακϊλυτθσ παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν
ςτουσ χριςτεσ, τθσ ακϊλυτθσ πρόςβαςθσ ςε λιμενικζσ υπθρεςίεσ και τθσ εφρυκμισ λειτουργίασ
τθσ ςυναφοφσ αγοράσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ςφμφωνα µε το κοινοτικό και εκνικό δίκαιο και ςε
ςυνεργαςία µε τθν Επιτροπι Ανταγωνιςμοφ».
φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «….1. Θ Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει
ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για: α) τθν παρακολοφκθςθ και
εφαρμογι 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
δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ
ςχετικισ κείμενθσ εκνικισ και ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ,
υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ.
2017/352 (L57/1), γ) τθ ρφκμιςθ, εποπτεία και ςυμμόρφωςθ με τθν εκνικι και ευρωπαϊκι
νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352: αα) επί των τελϊν και
χρεϊςεων λιμενικϊν υποδομϊν και υπθρεςιϊν, ββ) επί τθσ υποχρζωςθσ παροχισ δθμόςιασ
υπθρεςίασ και πρόςβαςθσ ςτο λιμενικό τομζα και τισ αγορζσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ιδίωσ
ςφμφωνα με τισ υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ και τθ νομοκεςία περί ανταγωνιςμοφ, ςυμβάςεων και
λιμενικϊν υπθρεςιϊν, γγ) επί αναλθφκειςϊν δεςμεφςεων για τα ανωτζρω κζματα, δ) τθ
διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν ενδιαφερομζνων μερϊν μεταξφ χρθςτϊν και φορζων
διαχείριςθσ, τθ διαιτθςία, ςφμφωνα με Κανονιςμό που εκδίδει θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, τθ
διαχείριςθ παραπόνων και καταγγελιϊν, και τθ λιψθ δεςμευτικϊν 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, όπωσ παραχωριςεισ χερςαίασ
ηϊνθσ και ςυναφι ηθτιματα και των ςχετικϊν ανανεϊςεων που προτείνονται από το φορζα
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διαχείριςθσ, τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, προσ
εξαςφάλιςθ».
Επιπλζον, ςφμφωνα με το άρκρο 114 του Ν.4389/2016, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ των
άρκρων 45 επ. του Ν.4597/2019, «1. Κάκε φυςικό ι νομικό πρόςωπο ζχει το δικαίωμα να
καταγγζλλει ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. παραβάςεισ για κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ. Θ Ρ.Α.Λ.
επιλαμβάνεται και επί καταγγελιϊν για κζματα αφορϊντα τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ παροχισ
λιμενικϊν υπθρεςιϊν και τον περιοριςμό ςτον αρικμό των παροχϊν αυτϊν. 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. Θ 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. Σα υπό
διερεφνθςθ νομικά και φυςικά πρόςωπα μπορεί να προτείνουν ενϊπιον τθσ Ρ.Α.Λ. δεςμεφςεισ, οι
οποίεσ ςυνεκτιμοφνται, αξιολογοφνται και μπορεί να επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. Οι
καταγγελίεσ αξιολογοφνται το ςυντομότερο δυνατό και πάντωσ μετά τθν πάροδο πζντε (5) 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».
φμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ, θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και
να λάβει απόφαςθ επί των ηθτθμάτων που αναδεικνφονται από το τεκζν ιςτορικό, και απολφτωσ
παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ ενϊπιόν τθσ.
Β. Νομικό νομολογικό πλαίςιο - ερμθνεία
Ι. Ο Ν.2738/1999 «υλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ Μονιμοποιιςεισ
υμβαςιοφχων Αορίςτου Χρόνου και άλλεσ διατάξεισ».
Ο Ν.2738/1999 «υλλογικζσ Διαπραγματεφςεισ ςτθ Δθμόςια Διοίκθςθ Μονιμοποιιςεισ
υμβαςιοφχων Αορίςτου Χρόνου και άλλεσ διατάξεισ» όριςε τθ ςφςταςθ Νομικϊν Προςϊπων
Δθμοςίου Δικαίου με τθν επωνυμία Δθμοτικά Λιμενικά Σαμεία, όπωσ και τθν διαδικαςία για τθν
ςφςταςι τουσ, με το άρκρο 28, όπωσ ιςχφει μετά τθν αντικατάςταςθ του άρκρου 26 παρ.5 του
Ν.3013/2002 (ΦΕΚ Α’102) και τθ ςυμπλιρωςθ του άρκρου 11 παρ.2 του Ν. 2839/2000 (ΦΕΚ
Α’196.
Θ ίδρυςθ Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου πραγματοποιείται είτε με τθν μετατροπι υφιςτάμενου
κρατικοφ Λιμενικοφ Σαμείου ςε Δθμοτικό, είτε με τθν εξ αρχισ ίδρυςθ νζου Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Σαμείου. Χαρακτθριςτικά, το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο προβλζπει ότι: α) «…1. Με Προεδρικά
Διατάγματα που εκδίδονται με πρόταςθ των Τπουργϊν Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και
Αποκζντρωςθσ και Εμπορικισ Ναυτιλίασ και μετά από γνϊμθ του Δθμοτικοφ ι του Νομαρχιακοφ
υμβουλίου, μποροφν να μεταφζρονται ςε Διμουσ ι Νομαρχιακζσ Αυτοδιοικιςεισ, αρμοδιότθτεσ
υφιςτάμενων, κατά τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ, Λιμενικϊν Σαμείων. Θ ανωτζρω γνϊμθ
κεωρείται ότι ζχει δοκεί, εάν παρζλκει άπρακτο δίμθνο αφότου ηθτικθκε. Με όμοια Προεδρικά
Διατάγματα μποροφν να καταργοφνται υφιςτάμενα Λιμενικά Σαμεία» (παρ.5 του άρκρου 26 του
Ν.3013/2002), β) «7. Σα Δθμοτικά ι Νομαρχιακά Λιμενικά Σαμεία και οι Διμοι ι οι Νομαρχιακζσ
Αυτοδιοικιςεισ ςτθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, με τθν δθμοςίευςθ των οικείων
διαταγμάτων υπειςζρχονται αυτοδικαίωσ, ςε όλα τα κινθτά και ακίνθτα περιουςιακά ςτοιχεία,
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πόρουσ, δικαιϊματα, εν γζνει, και υποχρεϊςεισ των Λιμενικϊν Σαμείων που καταργοφνται ι και
των αντίςτοιχων αρμοδιοτιτων που μεταφζρονται …» (παρ.7 του άρκρου 28 του Ν.2738/1999).
ΙΙ. Σο Π.Δ. 68/2004 «Μεταφορά αρμοδιοτιτων του Λιμενικοφ Σαμείου κοπζλου ςτο Διμο
κιάκου και ςφςταςθ Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου».
υγκριμζνα το Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο κιάκου ςυςτάκθκε με το Π.Δ. 68/2004 (ΦΕΚ Α’ 57),
δυνάμει του άρκρου 1: «Μεταφζρονται οι αρμοδιότθτεσ του Λιμενικοφ Σαμείου κοπζλου που
αφοροφν το Διμο κιάκου ςτο Διμο αυτό, και ςυνιςτάται νομικό πρόςωπο δθμοςίου Δικαίου με
τθν επωνυμία «Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο κιάκου» και ζδρα το Διμο κιάκου, το οποίο
λειτουργεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Π.Δ/τοσ 410/95 (Α’ 231) και αςκεί τισ αρμοδιότθτζσ του
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 2738/1999 όπωσ ιςχφει.»
ΙΙΙ. Ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου
Ο Κανονιςμόσ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου
καταρτίςτθκε δυνάμει των ςχετικϊν διατάξεων των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010, ςφμφωνα με
τον οποίο ΚΕΦΑΛΑΛΟ Σϋ «ΜΕΣΑΒΙΒΑΗΟΜΕΝΕ ΑΡΜΟΔΙΟΣΘΣΕ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ», Άρκρο 94
«Πρόςκετεσ αρμοδιότθτεσ διμων», παρ.5 «το άρκρο 75 παρ. Ι του Κϊδικα Διμων και
Κοινοτιτων προςτίκεται τομζασ υπό ςτοιχείο θϋ και υπό τον τίτλο «Αγροτικι Ανάπτυξθ –
Κτθνοτροφία – Αλιεία», ςτον οποίο περιλαμβάνονται οι ακόλουκεσ αρμοδιότθτεσ: …. 66. Θ
καταςκευι και λειτουργία αλιευτικϊν καταφυγίων, υποδομϊν και εξοπλιςμϊν ςε λιμζνεσ
αλιευτικοφσ ι λιμζνεσ που εξυπθρετοφν αλιευτικά ςκάφθ» και ςφμφωνα με το Άρκρο 283
«Σελικζσ Ρυκμίςεισ» παρ. 20. «τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ ςυμβάςεων καταςκευισ,
παραχϊρθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνα αναψυχισ, που ζχουν καταρτιςτεί από νομαρχιακζσ
αυτοδιοικιςεισ, υπειςζρχονται οι διμοι ςτθ χωρικι περιφζρεια των οποίων λειτουργοφν οι
οικείεσ εγκαταςτάςεισ.», κατά τθν 01/24-10-2012 ςυνεδρίαςθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου
κιάκου, με αρικμό Απόφαςθσ 1/2012.
φμφωνα με το εν λόγω Καταςτατικό ςτο Άρκρο 4, ςτο οποίο ορίηονται και περιγράφονται οι
αρμοδιότθτεσ και θ λειτουργία του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Δ.Λ.Σ. αναγράφεται ρθτά (παρ.3)
ότι «Για τθν παραχϊρθςθ χριςθσ χϊρων ςτα λιμάνια αρμοδιότθτασ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Σαμείου κιάκου, απαιτείται και θ ζγκριςθ του Γενικοφ Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ Θεςςαλίασ.»,
ςε ςυμφωνία με τα όςα αναγράφονται και ςτο Άρκρο 28 παρ.12 του Ν.2738/1999.
υγκρίνοντασ τα ονόματα μελϊν του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου (από τα Πρακτικά των Αποφάςεων)
με τα πιςτοποιθτικά κυριότθτασ ςκαφϊν αναψυχισ που δραςτθριοποιοφνται ςτον λιμζνα
κιάκου, προκφπτει ότι ζχουν ςυμμετάςχει κατά τθν ςυηιτθςθ και τθ λιψθ αποφάςεων μζλθ ι
μζλοσ του Δ.., κατά περίπτωςθ, από τισ οποίεσ δφναται να ζλκουν υλικό και θκικό ςυμφζρον,
είτε τα ίδια, είτε ςφηυγοι, είτε ςυγγενικά πρόςωπα (με βακμό εγγφτερο του δεφτερου βακμοφ εξ
αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ).
Επί τοφτου, ωσ ιδθ ζχει αποφανκεί ο υντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ (βλ. χετικά τθν
υπ’ αρ. 3228/188530/13.11.2018, ςελ. 5), οι ςχετικζσ αποφάςεισ παραβιάηουν ευκζωσ τόςο τισ
διατάξεισ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ (Ν.2690/1999) περί αμερολθψίασ των Οργάνων
τθσ Διοίκθςθσ, όςο και τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ του Δ.Λ.Σ. κιάκου παρ.6 του Άρκρου 8. τθν
ανωτζρω υπ’ αρ. 8 παρ.6 του Κανονιςμοφ Εςωτερικισ Λειτουργίασ, Διοίκθςθσ και Διαχείριςθσ του
Δ.Λ.Σ. κιάκου, ρθτά περιγράφονται οι υποχρεϊςεισ και τα κωλφματα ςυμμετοχισ ςε ςυνεδρίαςθ
των μελϊν του Δ.., κακϊσ όπωσ αναφζρει: «Μζλοσ του Δ.. δεν μπορεί να πάρει μζροσ ςτθν
ςυηιτθςθ ενόσ κζματοσ ι ςτθν κατάρτιςθ μιασ απόφαςθσ του Διοικθτικοφ υμβουλίου αν ο ίδιοσ
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ι ςυγγενισ του ζωσ το δεφτερο βακμό εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ ζχει ζννομο ςυμφζρον.
Απόφαςθ που λαμβάνεται κατά παράβαςθ αυτισ τθσ παραγράφου είναι άκυρθ. Σο μζλοσ του Δ..
που ζλαβε μζροσ ςτθν ςυνεδρίαςθ μπορεί να τεκεί ςε αργία και ςε περίπτωςθ υποτροπισ μπορεί
να τιμωρθκεί με τθν ποινι τθσ ζκπτωςθσ.». Περαιτζρω, το κρίςιμο κατά τθν ανωτζρω ειδικότερθ
διάταξθ αποτελεί θ ςυμμετοχι του μζλουσ, ςτο πρόςωπο του οποίου ςυντρζχει κϊλυμα, ςτθν
ςυηιτθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςυνεδρίαςθσ, προκειμζνου να καταφακεί θ παράβαςθ τθσ διάταξθσ.
Εκ του άρκρου 7 του ΚΔΔςιασ (Ν.2960/1999), προκφπτει ότι το μζλοσ ςυλλογικοφ οργάνου για το
οποίο ςυντρζχει λόγοσ κωλφματοσ, οφείλει να ενθμερϊςει ςχετικά το όργανο και να απζχει τθσ
λιψθσ απόφαςθσ, το οποίο δεν προκφπτει ευχερϊσ ότι τθρικθκε εν προκειμζνω κατά τισ
ανωτζρω ςυνεδριάςεισ.
IV Ο Ν.3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
− Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010).
φμφωνα με το Ν.3852/2010, προβλζπεται θ άςκθςθ εποπτείασ και ελζγχου εκ μζρουσ τθσ
Πολιτείασ επί των ΟΣΑ και των νομικϊν προςϊπων τουσ, θ οποία ςφμφωνα με το άρκρο 214
ςυνίςταται ωσ εξισ: «1. Σο κράτοσ αςκεί ςτουσ Ο.Σ.Α. και ςτα νομικά πρόςωπα αυτϊν εποπτεία,
που ςυνίςταται αποκλειςτικά ςε ζλεγχο νομιμότθτασ και δεν επιτρζπεται να εμποδίηει τθν
πρωτοβουλία και τθν ελεφκερθ δράςθ τουσ, οφτε να υπειςζρχεται ςε κρίςεισ για τθ ςκοπιμότθτα
τθσ δράςθσ τουσ ι να κίγει τθ διοικθτικι και οικονομικι τουσ αυτοτζλεια. Ειδικότερα θ κρατικι
εποπτεία των Ο.Σ.Α. ςυνίςταται: (α) ςε ζλεγχο των πράξεων (ζλεγχοσ νομιμότθτασ) και (β) ςε
ζλεγχο των προςϊπων (πεικαρχικόσ ζλεγχοσ των αιρετϊν). 2. Σο Τπουργείο Εςωτερικϊν ςτα
κζματα τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ μπορεί να εκδίδει εγκφκλιεσ οδθγίεσ για τθν ορκι και
ομοιόμορφθ εφαρμογι τθσ εκάςτοτε ιςχφουςασ κεςμικισ νομοκεςίασ περί Ο.Σ.Α. και τθσ
νομοκεςίασ ςχετικά με τθν οργάνωςθ, τθ ςυγκρότθςθ και τθ λειτουργία των οργάνων τουσ, του
προςωπικοφ, κακϊσ και των οικονομικϊν τουσ. 3. Ωσ προσ το περιεχόμενο και τον τρόπο άςκθςθσ
επιμζρουσ αρμοδιοτιτων, κακϊσ και τθν ερμθνεία και εφαρμογι του εκάςτοτε ειδικοφ κεςμικοφ
πλαιςίου, αρμόδιοσ είναι ο κατά περίπτωςθ κακ` φλθν αρμόδιοσ δθμόςιοσ φορζασ, ο οποίοσ δεν
αποξενϊνεται από τθ ςυγκεκριμζνθ αρμοδιότθτά του, λόγω τθσ άςκθςθσ αυτισ από τουσ Ο.Σ.Α.».
φμφωνα με το άρκρο 215 του Ν.3852/2010, όπωσ ζχει αντικαταςτακεί από το άρκρο 109 του
Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018.), προβλζπεται θ Αυτοτελισ Τπθρεςία Εποπτείασ των Ο.Σ.Α.,
και θ απόδοςθ των αρμοδιοτιτων τουσ. Ζτςι ορίηεται ότι : «1. Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων
διατάξεων, θ ςφμφωνα με το άρκρο 214 κρατικι εποπτεία των Ο.Σ.Α. αςκείται από τισ κατά τόπο
αρμόδιεσ Αυτοτελείσ Τπθρεςίεσ Εποπτείασ Ο.Σ.Α.. 2. υνιςτϊνται επτά (7) Αυτοτελείσ Τπθρεςίεσ
Εποπτείασ Ο.Σ.Α., οι οποίεσ αποτελοφν αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ του Τπουργείου Εςωτερικϊν,
υπάγονται απευκείασ ςτον Τπουργό και είναι αρμόδιεσ για τθν εποπτεία των Ο.Σ.Α., ωσ εξισ: *…]
β. Αυτοτελισ Τπθρεςία Εποπτείασ Ο.Σ.Α. Θεςςαλίασ - τερεάσ Ελλάδασ, με κατά τόπο
αρμοδιότθτα που εκτείνεται ςτα όρια των Περιφερειϊν Θεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ και με
ζδρα τθ Λάριςα. *…+ 3. Θ αρμοδιότθτα τθσ Αυτοτελοφσ Τπθρεςίασ Εποπτείασ Ο.Σ.Α. ςυνίςταται
ςτθν άςκθςθ του ελζγχου νομιμότθτασ των πράξεων των διμων, των περιφερειϊν και των
νομικϊν προςϊπων αυτϊν, κακϊσ και του πεικαρχικοφ ελζγχου των αιρετϊν ςφμφωνα με το
άρκρο 102 παρ. 4 του υντάγματοσ. 4. Αν προςβάλλονται πράξεισ τθσ Αυτοτελοφσ Τπθρεςίασ
Εποπτείασ Ο.Σ.Α., ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων, παρίςταται ωσ διάδικοσ, πλθν του
Τπουργοφ Εςωτερικϊν και ο κατά περίπτωςθ κακ` φλθν αρμόδιοσ Τπουργόσ. 5. *…+. »
φμφωνα δε με το άρκρο 149 του Ν. 3463/2006 «Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», ο Γενικόσ
Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ αςκεί ζλεγχο νομιμότθτασ, μεταξφ άλλων, και επί των αποφάςεων
των οργάνων διοίκθςθσ των νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου των διμων. υγκεκριμζνα,
προβλζπεται ότι «1. Οι αποφάςεισ των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν ςυμβουλίων, τθσ δθμαρχιακισ
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επιτροπισ και των οργάνων Διοίκθςθσ των ιδρυμάτων, των δθμοτικϊν και κοινοτικϊν νομικϊν
προςϊπων δθμοςίου δικαίου και των ςυνδζςμων, οι οποίεσ αφοροφν: α) ρυκμίςεισ κανονιςτικοφ
περιεχομζνου, β) ανάκεςθ ζργων, υπθρεςιϊν, μελετϊν και προμθκειϊν, γ) αγορά και Εκποίθςθ
ακινιτων, δ) κιρυξθ αναγκαςτικϊν απαλλοτριϊςεων, ε) επιβολι φόρων, τελϊν, δικαιωμάτων, ςτ)
τθ ςφναψθ κάκε μορφισ ςυμβάςεων, περιλαμβανομζνων και των προγραμματικϊν, η) τθ ςφναψθ
ςυμβάςεων, κατά τισ διατάξεισ των άρκρων 222 και 223, θ) τθ ςφναψθ δανείων και κ) τθ
διενζργεια τοπικοφ δθμοψθφίςματοσ, αποςτζλλονται ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ Περιφζρειασ,
μαηί με αντίγραφο του αποδεικτικοφ δθμοςίευςθσ και με τα ζγγραφα ςτοιχεία που είναι αναγκαία
για τθ νόμιμθ ζκδοςι τουσ, μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθ ςυνεδρίαςθ. Ο Γενικόσ
Γραμματζασ τθσ Περιφζρειασ ελζγχει τθ νομιμότθτά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι
(20) θμερϊν από τθν περιζλευςι τουσ και εκδίδει ςχετικι πράξθ. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊςει
ότι θ απόφαςθ είναι παράνομθ τθν ακυρϊνει. 2. Ο Γενικόσ Γραμματζασ μπορεί, επίςθσ,
αυτεπάγγελτα, να ακυρϊςει οποιαδιποτε απόφαςθ των ςυλλογικϊν ι μονομελϊν οργάνων των
Διμων, των Κοινοτιτων, των τοπικϊν διαμεριςμάτων, των νομικϊν τουσ προςϊπων δθμοςίου
δικαίου και των υνδζςμων, μζςα ςε προκεςμία ενόσ (1) μθνόσ αφότου θ απόφαςθ ζχει
δθμοςιευκεί ι εκδοκεί.»
Επιπλζον, ςφμφωνα άρκρο 231 του Ν.3852/2010, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο
123 Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018), τα μζλθ και το προςωπικό των Ο.Σ.Α. υπζχουν
υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ, θ οποία ςυνίςταται ωσ εξισ: «1. Σα ςυλλογικά και μονομελι όργανα
των διμων και των περιφερειϊν, κακϊσ και τα νομικά πρόςωπα και οι ςφνδεςμοι αυτϊν ζχουν
υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ χωρίσ κακυςτζρθςθ προσ τισ αποφάςεισ του Επόπτθ Ο.Σ.Α. που
εκδίδονται ςφμφωνα με τα άρκρα 225 ζωσ 228. 2. Σθν υποχρζωςθ τθσ παραγράφου 1 ζχει και το
πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που υπθρετεί ςτα νομικά πρόςωπα τθσ παραγράφου 1 με
οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ. 3. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων των παραγράφων 1 και 2
ςυνιςτά ςοβαρι παράβαςθ κακικοντοσ, θ οποία ελζγχεται πεικαρχικά κατά τισ οικείεσ διατάξεισ
που διζπουν τουσ αιρετοφσ και το προςωπικό των ανωτζρω νομικϊν προςϊπων.». Με το άρκρο
233 του Ν.3852/2010, ωσ αρμόδιο όργανο για τθν πεικαρχικι ευκφνθ των αιρετϊν μελϊν επζχει
ο Επόπτθσ ΟΣΑ ιτοι: «1. Σθν πεικαρχικι δικαιοδοςία ωσ προσ τουσ περιφερειάρχεσ,
αντιπεριφερειάρχεσ, περιφερειακοφσ ςυμβοφλουσ, δθμάρχουσ, αντιδθμάρχουσ, δθμοτικοφσ
ςυμβοφλουσ, προζδρουσ κοινοτιτων και ςυμβοφλουσ κοινότθτασ, θ οποία αφορά παραβάςεισ
των κακθκόντων τουσ, αςκεί ο Επόπτθσ Ο.Σ.Α.» 2. τουσ αιρετοφσ τθσ παραγράφου 1
επιβάλλονται οι πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ αργίασ ζωσ ζξι (6) μθνϊν και τθσ ζκπτωςθσ. 3. Ο Επόπτθσ
Ο.Σ.Α. μπορεί να επιβάλλει τισ πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ςτουσ
αιρετοφσ που αναφζρονται ςε αυτι: α. αν ζχουν διαπράξει ςοβαρι παράβαςθ των κακθκόντων
τουσ ι υπζρβαςθ τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ από δόλο ι βαριά αμζλεια, β. αν ζχουν διαπράξει
παραβάςεισ των κακθκόντων που τουσ ζχουν ανατεκεί ςφμφωνα με ειδικζσ νομοκετικζσ
ρυκμίςεισ. 4. Οι πεικαρχικζσ ποινζσ τθσ παραγράφου 2 επιβάλλονται φςτερα από προθγοφμενθ
τιρθςθ τθσ διαδικαςίασ του άρκρου 234. 5. Σα πεικαρχικά παραπτϊματα τθσ παραγράφου 3
υπόκεινται ςε πενταετι παραγραφι, θ οποία αρχίηει από τθν θμζρα που διαπράχκθκαν.».
Με τθν παρ.5 άρκρ.23 Ν.3536/2007 (ΦΕΚ Α 42/23.2.2006), ορίςτθκε ότι: «*…+ Σα αρμόδια όργανα
που ενεργοφν κατά παράβαςθ των διατάξεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου
υπζχουν, ανεξάρτθτα από τυχόν ποινικι ευκφνθ, πεικαρχικι και Αςτικι ευκφνθ κατά τισ διατάξεισ
των άρκρων 141, 142 και 143 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων που κυρϊκθκε με το άρκρο
πρϊτο του ν. 3463/2006».
φμφωνα δε με τον ιςχφοντα Τπαλλθλικό Κϊδικα (Ν.3528/2007), ο οποίοσ ιςχφει αναλογικά για
κζματα πεικαρχικοφ και για τουσ δθμοτικοφσ και κοινοτικοφσ υπαλλιλουσ (Ν.3584/2007),
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ορίηονται τα αρμόδια πεικαρχικά όργανα, ςτο άρκρο 116 παρ. 1 και 2, όπου προβλζπεται ότι:
«Πεικαρχικι εξουςία ςτουσ υπαλλιλουσ αςκοφν: α) οι πεικαρχικϊσ προϊςτάμενοί τουσ, β) το
διοικθτικό ςυμβοφλιο νομικοφ προςϊπου δθμοςίου δικαίου για τουσ υπαλλιλουσ του νομικοφ
προςϊπου, γ) το πεικαρχικό ςυμβοφλιο του οικείου φορζα, δ) το πεικαρχικό ςυμβοφλιο του
Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ για τισ περιπτϊςεισ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 117 του παρόντοσ, ε) το Δευτεροβάκμιο Πεικαρχικό υμβοφλιο, ςτ) ο
Γενικόσ Επικεωρθτισ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, η), το διοικθτικό εφετείο και θ) το υμβοφλιο τθσ
Επικρατείασ.», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο δεφτερο του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ Α 54
14.3.2012).
Ωσ προσ τθν ζννοια του πεικαρχικϊσ προϊςταμζνου, το 117 προβλζπει τα εξισ: «1. Πεικαρχικϊσ
προϊςτάμενοι των υπαλλιλων των κεντρικϊν και περιφερειακϊν υπθρεςιϊν που ανικουν ςτθν
αρμοδιότθτα τουσ είναι: α) ο Τπουργόσ, β) ο Γενικόσ Γραμματζασ Τπουργείου ι Γενικισ
Γραμματείασ, γ) ο Γενικόσ Γραμματζασ αυτοτελοφσ υπθρεςίασ, δ) ο Γενικόσ Γραμματζασ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, ε) ο Ειδικόσ Γραμματζασ, ςτ) ο Ελεγκτισ Νομιμότθτασ, η) ο
προϊςτάμενοσ γενικισ διεφκυνςθσ, θ) ο προϊςτάμενοσ διεφκυνςθσ. 2. Επίςθσ πεικαρχικϊσ
προϊςτάμενοι είναι: α) Ο αρχθγόσ των ενόπλων δυνάμεων και οι αρχθγοί του ςτρατοφ, του
ναυτικοφ και τθσ αεροπορίασ, των ςωμάτων αςφαλείασ και του λιμενικοφ ςϊματοσ για τουσ
πολιτικοφσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςε αυτοφσ. β) Οι διοικθτζσ μονάδων και ςχολϊν των
ενόπλων δυνάμεων, των ςωμάτων αςφαλείασ και του λιμενικοφ ςϊματοσ για τουσ πολιτικοφσ
υπαλλιλουσ που υπάγονται ςε αυτοφσ. γ) Οι διευκυντζσ καταςτθμάτων ι οι προϊςτάμενοι
υπθρεςιϊν εφόςον είναι ανϊτατοι ι ανϊτεροι αξιωματικοί, για τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ που
υπάγονται ςε αυτοφσ. δ) Ο διοικθτισ του Αγίου Όρουσ για όλουσ τουσ πολιτικοφσ υπαλλιλουσ που
υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του. ε) Ο πρόεδροσ ι ο επικεφαλισ ανεξάρτθτθσ διοικθτικισ αρχισ
για τουσ υπαλλιλουσ τθσ. 3. Πεικαρχικϊσ προϊςτάμενοι για τουσ υπαλλιλουσ νομικϊν προςϊπων
δθμοςίου δικαίου είναι: α) Ο διοικθτισ ι ο πρόεδροσ του ςυλλογικοφ οργάνου, ο οποίοσ αςκεί
διοίκθςθ, ο υποδιοικθτισ, ο γενικόσ γραμματζασ ι ο αναπλθρωτισ γενικόσ γραμματζασ, για όλουσ
τουσ υπαλλιλουσ του νομικοφ προςϊπου. β) Ο πρόεδροσ τθσ Ακαδθμίασ Ακθνϊν για τουσ
υπαλλιλουσ τθσ. γ) Ο πρφτανθσ ΑΕΙ για όλουσ τουσ υπαλλιλουσ αυτοφ και ο κοςμιτορασ ςχολισ
ΑΕΙ για τουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςε αυτόν. δ) Ο προϊςτάμενοσ γενικισ διεφκυνςθσ ι ο
προϊςτάμενοσ διεφκυνςθσ για τουσ υπαλλιλουσ που υπάγονται ςε αυτοφσ.»
V. O N. 2932/2001 (ΦΕΚ Α’145) και ςυγκεκριμζνα το Μζροσ Δεφτερο «Γενικι Γραμματεία
Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ»
φμφωνα με τον εν λόγω νόμο, άρκρο 17 «υνιςτάται ςτο Τπουργείο Εμπορικισ Ναυτιλίασ Γενικι
Γραμματεία Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ (Γ.Γ.Λ.Λ.Π.) υπαγόμενθ απευκείασ ςτο Τπουργό
Εμπορικισ Ναυτιλίασ με ςκοπό το ςυνολικό ςχεδιαςμό και τθ χάραξθ τθσ εκνικισ λιμενικισ
πολιτικισ για τθν ανάπτυξθ λιμζνων με ςφγχρονθ υποδομι ϊςτε να ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ
και απαιτιςεισ για τθν εξυπθρζτθςθ των επιβατϊν, των πλοίων και των φορτίων.».
υγκεκριμζνα ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Γ.Γ.Λ.Π. εμπίπτει, ςφμφωνα με το άρκρο 18ο παρ. 22 του
ιδίου νόμου και «Θ εποπτεία του κακοριςμοφ από τουσ αρμοδίουσ φορείσ διοίκθςθσ των λιμζνων
χϊρων παραβολισ ι πρυμνοδζτθςθσ τουριςτικϊν ςκαφϊν ςτθ καλάςςια περιοχι του λιμζνα και
τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ για τα ςυγκεκριμζνα ςκάφθ».
Δυνάμει του ανωτζρω άρκρου του νόμου προκφπτει ότι θ Γ.Γ.Λ.Π. αποτελεί αρμόδια για τθν
εποπτεία των φορζων διαχείριςθσ λιμζνων, για κζματα κακοριςμοφ χωροκζτθςθσ ςκαφϊν
αναψυχισ, μεταξφ άλλω και για τον λιμζνα κιάκου.
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VI. Ο Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α’ 85) «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Οδθγίασ 2009/50/ΕΚ» και το Άρκρο 46.
φμφωνα με τον εν λόγω νόμο, άρκρο 54, παρ. 6 «.. τα λιμενικά ταμεία τθσ παραγράφου 1
υπειςζρχονται αυτοδικαίωσ, ςτθν κινθτι και ακίνθτθ περιουςία, κακϊσ και ςε πόρουσ,
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ εν γζνει των Λιμενικϊν Σαμείων των οποίων οι αρμοδιότθτεσ
μεταφζρκθκαν εν όλο ι εν μζρει». θμειϊνεται ότι ςτθν παρ. 1 του ιδίου άρκρου
ςυμπεριλαμβάνεται και το Δ.Λ.Σ. κιάκου
Επιπρόςκετα ςτθν υπ αρικμ. 8122.1/29/16.7.2014 Κ.Τ.Α.: «Αναπροςδιοριςμόσ δικαιωμάτων
Λιμενικϊν Σαμείων και Δθμοτικϊν Λιμενικϊν Σαμείων» δθλϊνεται ρθτά ότι: «3. Σα Λιμενικά
Σαμεία και τα Δθμοτικά Λιμενικά Σαμεία οφείλουν: α) Να ενθμερϊνουν τουσ χριςτεσ του λιμζνα
να δθλϊςουν ςε αυτά τθν πρόκεςι τουσ για το διάςτθμα που επικυμοφν τον ελλιμενιςμό των
ςκαφϊν τουσ. β) ε ςυνεννόθςθ και ςε ςυνεργαςία με τισ Λιμενικζσ Αρχζσ, να μεριμνοφν ζγκαιρα
για τον κακοριςμό κζςεων ελλιμενιςμοφ ςτο χϊρο αρμοδιότθτάσ τουσ, με ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ
οικείασ Λιμενικισ Αρχισ και να προβαίνουν ςτον ζλεγχο και καταγραφι των ελλιμενιςμζνων ςτθν
περιοχι τουσ ςκαφϊν.».
Δυνάμει των ανωτζρω κεωρείται ότι θ εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ του Δ.Λ.Σ., ςτα πλαίςια λιψθσ
αποφάςεων για τθν εκμετάλλευςθ κάκε κινθτισ και ακίνθτθσ περιουςίασ του, θ απόφαςθ για
χωροκζτθςθ των ςκαφϊν αναψυχισ ςτον λιμζνα κιάκου.
Γ. Τπαγωγι - υμπεράςματα
Από τθν διερεφνθςθ των ανωτζρω προκφπτουν τα κατωτζρω ςυμπεράςματα:
Ο λιμζνασ κιάκου ςυμπεριλαμβάνεται ςτο παράρτθμα II του Καταλόγου των κόμβων του
κεντρικοφ και Εκτεταμζνου Δικτφου Μεταφορϊν, όπωσ ορίηεται ςτον πίνακα Νο 2 «Αερολιμζνεσ,
λιμζνεσ, λιμζνεσ εςωτερικισ ναυςιπλοΐασ (ΛΕΝ) και τερματικοί ςτακμοί οδικϊν - ςιδθροδρομικϊν
μεταφορϊν (ΣΟΜ) του κεντρικοφ και του εκτεταμζνου δικτφου» (ςελ. Επίςθμθσ Εφθμερίδασ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L348/68 και L348/86 τθσ 20.12.2013), ο οποίοσ αποτελεί τμιμα του
Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου. Σο ανωτζρω
δίκτυο λιμζνων ρθτά αποτελεί πεδίο εφαρμογισ του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 352/2017, για τισ
λιμενικζσ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν διάταξθ του άρκρου 1 παρ. 4 του Κανονιςμοφ.
Επιπλζον, τθν διερεφνθςθ των πραγματικϊν περιςτατικϊν, όπωσ αυτά προβλικθκαν από τουσ
αναφζροντεσ δίχωσ να προβλθκεί αντίλογοσ εκ μζρουσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου, προζκυψαν τα
ακόλουκα:
Σο Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου, ςτα πλαίςια των ζννομων αρμοδιοτιτων του και ςε ςυνεργαςία με τθν
αρμόδια Λιμενικι Αρχι, προζβθ ςτισ 02/04/2015 ςτθν ζκδοςθ τθσ υπ’ αρικ. 39/2015 Απόφαςθσ
χωροκζτθςθσ ςχετικά με τον κακοριςμό κζςεων ελλιμενιςμοφ ςκαφϊν αναψυχισ ςτον χϊρο
αρμοδιότθτασ του και ςτθ κζςπιςθ ςχετικϊν κριτθρίων. Θ εν λόγω Απόφαςθ βρικε ςφμφωνο
κατά τα φαινόμενα και τον φνδεςμο Λδιοκτθτϊν Σουριςτικϊν Επαγγελματικϊν καφϊν Άνευ
Πλθρϊματοσ (.Λ.Σ.Ε..Α.Π.).
τισ 28/4/2017 με τθν υπ’ αρικ. 26/2017 απόφαςθ του το Δ.Λ.Σ κιάκου προζβθ ςε νζα
χωροκζτθςθ τροποποιϊντασ τθν προθγοφμενθ απόφαςθ του ορίηοντασ ταυτόχρονα και κριτιρια
προτεραιότθτασ για τθν κάλυψθ των κζςεων. Επιςθμαίνεται ότι δεν είναι δυνατό να
διαπιςτωκοφν οι διαφορζσ μεταξφ των αποφάςεων αναφορικά με τθ χωροκζτθςθ δεδομζνου ότι
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θ νζα απόφαςθ δεν ςυνοδεφεται από ςχετικό διάγραμμα όπωσ θ προγενζςτερθ. Σθ λιψθ τθσ
απόφαςθσ δεν ακολοφκθςε θ διαδικαςία για τθν ζκδοςθ των ςχετικϊν ατομικϊν διοικθτικϊν
πράξεων, οι οποίεσ κα όριηαν τθ ςυγκεκριμζνα τθν προσ κατάλθψθ κζςθ για κάκε ζνα ςκάφοσ
αναψυχισ που ελλιμενίηεται.
φμφωνα και με το άρκρο 16 του ΚΔΔςιασ (Ν.2690/1999), «θ διοικθτικι πράξθ είναι ζγγραφθ,
αναφζρει τθν εκδοφςα αρχι και τισ εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ, φζρει δε χρονολογία και υπογραφι
του αρμοδίου οργάνου». κοπόσ τθσ ανωτζρω πρόβλεψθσ αποτελεί οι διοικθτικζσ πράξεισ να
«διατυπϊνονται εγγράφωσ (τΕ 3880/2002, 2963/1983),» κακϊσ ο «ζγγραφοσ τφποσ εξαςφαλίηει
τθ ςτακερότθτα και τθ ςαφινεια του περιεχομζνου ςτθν πράξθ κανόνα (αρχι ςαφινειασ τθσ
διοικθτικισ πράξθσ) και γενικότερα τθσ διλωςθσ βοφλθςθσ του διοικθτικοφ οργάνου και
αφετζρου κακιςτά ευχερζςτερο το δικαςτικό ζλεγχο τθσ διοικθτικισ πράξθσ»1.
Θ παντελισ ζλλειψθ οιαςδιποτε διαδικαςίασ απόδοςθσ κζςεωσ από το Δ.Λ.Σ. κιάκου, ςφμφωνα
με τα αναφερόμενα, είχε ωσ αποτζλεςμα, οι ιδιοκτιτεσ των ςκαφϊν αναψυχισ που
δραςτθριοποιοφνταν ςτθν περιοχι να μθν είναι ςε κζςθ να γνωρίηουν ποια κζςθ πρζπει να
καταλάβουν, πζραν των υποδείξεων που εγζνετο από τα ςτελζχθ του Λ. εν τοισ πράγμαςι. Θ μθ
εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν εφαρμογι τθσ κανονιςτικισ πράξθσ του ΔΛΣ κιάκου, κατά τθν
διάρκεια του 2017 και του 2018, και θ μθ ζκδοςθ των εν λόγω ατομικϊν διοικθτικϊν πράξεων
προβάλλεται ότι είχε επιπτϊςεισ ςτθν επαγγελματικι δράςθ των εν λόγω ςκαφϊν κατά τθ
διάρκεια τθσ επικερδοφσ για αυτοφσ κερινισ περιόδου, το οποίο μζνει άνευ αντιρριςεωσ εκ
μζρουσ του Δ.Λ.Σ. κιάκου.
Θ υπ’ αρικμ. 26/2017 απόφαςθ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου ακυρϊκθκε με τθν υπ’ αρικ.
1858/121112/26.10.2017 απόφαςθ του υντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κεςςαλίασ
και τερεάσ Ελλάδοσ λόγω τθσ μθ δθμοςίευςθσ ςτον θμεριςιο τφπο τθσ ςχετικισ απόφαςθσ
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρ. 79 παρ.4 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ), ενϊ ςθμειϊνεται
παράλειψθ ενθμζρωςθσ των προςφευγόντων πλοιοκτθτϊν από το ΔΛΣ των ςχετικϊν ατομικϊν
πράξεων χωροκζτθςισ τουσ ςτο λιμζνα, όπου δραςτθριοποιοφνται επί ςειρά ετϊν.
τισ 10/05/2018, ελιφκθ θ υπ’ αρικ. 45/2018 απόφαςθ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου για νζα
χωροκζτθςθ. Εγκρίνεται εκ νζου θ παραχϊρθςθ χϊρου ςτθ χερςαία ηϊνθ λιμζνοσ για τα
επαγγελματικά και τουριςτικά ςκάφθ (θμεριςια και εβδομαδιαία) από τθ γωνία του προβλιτα
του λιμζνοσ ζναντι του πάρκου, αφινοντασ κενζσ τρεισ κζςεισ (τρία μζτρα περίπου) και μζχρι το
τζλοσ των πλωτϊν εξεδρϊν και επικυρϊνει τθν προγενζςτερθ απόφαςι του για τθ χωροκζτθςθ
λιμζνα ενόψει τθσ επερχόμενθσ κερινισ περιόδου ορίηοντασ και υιοκετϊντασ κριτιρια
παραχϊρθςθσ των κζςεων.
Ομοίωσ, ςε εκτζλεςθ αυτισ και των κεςπιςκζντων κριτθρίων που ειςάγει, κα ζπρεπε να είχαν
εκδοκεί και οι ςχετικζσ ατομικζσ πράξεισ χωροκζτθςθσ πλοίων για το 2018, εξατομικευμζνα
πλζον, οι οποίεσ κα όριηαν τθ ςυγκεκριμζνθ προσ κατάλθψθ κζςθ για κακζνα ςκάφοσ που
αιτείται να ελλιμενιςτεί και να δραςτθριοποιθκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του ΚΔΔςιασ. κοπόσ
ζγκειται, μεταξφ άλλων, να κακιςτά διαφανι τθν διαδικαςία εφαρμογισ των κριτθρίων και
εφικτό τον ζλεγχο αυτισ. Κατ’ επζκταςθ, με αυτό τον τρόπο κα μποροφςε να κρικεί το ςφννομο
τθσ μεταφοράσ δραςτθριοποιουμζνων επαγγελματιϊν ςε νζα κζςθ, περιςςότερο ι λιγότερο
ωφζλιμθ, αλλά και ο τυχόν αποκλειςμόσ άλλων επαγγελματιϊν από το χϊρο του λιμζνοσ.
1

Βλ. Βας. Γκζρτηο-Δθμ. Πυργάκθ, Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ, Νομικι Βιβλιοκικθ, 2015, ςελ 263, όπου
θ
περαιτζρω παραπομπζσ ςε Ε. πθλιοτόπουλο «Εγχειρίδιο Διοικθτικοφ Δικαίου, Νομικι Βιβλιοκικθ, 14 ζκδοςθ,
2011, Α’ Σόμοσ, ςελ. 169.
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Εντοφτοισ, δεν προκφπτει από τα ςτοιχεία που παραςχζκθςαν από τουσ καταγγζλλοντεσ ότι
εκκινικθ θ διαδικαςία εφαρμογισ τθσ νεότερθσ χωροκζτθςθσ. Αντίκετα, τοφτοι διαμαρτφρονται
ότι προφορικϊσ τουσ εηθτικθκαν κάποια δικαιολογθτικά, και τουσ υπεδείχκθςαν κζςεισ
ακατάλλθλεσ για τθν άςκθςθ τθσ δραςτθριότθτάσ τουσ, πζραν τθσ χερςαίασ ηϊνθσ λιμζνοσ,
εξαιρετικά μειονεκτικζσ από άποψθ προςζλκυςθσ κοινοφ, που κακιςτά δυςχερι τθν άςκθςθ τθσ
δραςτθριότθτασ αυτισ, κακϊσ κακιςτοφν τθ διζλευςθ του κοινοφ εξαιρετικά δφςκολθ.
Μετά από είκοςι θμζρεσ από τθν υπ’ αρ. 45/2018 απόφαςθ, εκδίδεται νεότερθ απόφαςθ
χωροκζτθςθσ, θ υπ’ αρικ. 55/2018 Απόφαςθ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου, με το αυτό περιεχόμενο
ςχετικά με τον κακοριςμό κζςεων για τα ςκάφθ αναψυχισ, θ οποία τροποποιικθκε και
αναρτικθκε ςτθ Διαφγεια ςτισ 20/06/2018. Αμφότερεσ οι αποφάςεισ ακυρϊκθκαν με Απόφαςθ
του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Δ/ςθσ Κεςςαλίασ και τ. Ελλάδασ με το ςκεπτικό: (α) ότι το ΔΛΣ
κιάκου ζλαβε ςε «δφο διαφορετικζσ ςυνεδριάςεισ, αποφάςεισ με όμοιο περιεχόμενο και
αντικείμενο δθμιουργϊντασ ζτςι ςφγχυςθ ςτουσ διοικοφμενουσ και πλιττοντασ τθν αςφάλεια
δικαίου και τθν δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν προσ τθ Διοίκθςθ», (β) ότι και ςτισ δφο
προβαλλόμενεσ αποφάςεισ, «ςυμμετείχε τόςο ςτθ ςυηιτθςθ όςο και ςτθ λιψθ απόφαςθσ, μζλοσ
του Δ.. του Λιμενικοφ Σαμείου το οποίο ζλκει υλικό και θκικό ςυμφζρον για τθ λιψθ τθσ
ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ, κακϊσ ςυγγενικό του πρόςωπο (ςφηυγοσ) δραςτθριοποιείται
επαγγελματικά ςτο νθςί τθσ κιάκου ςτον τομζα των τουριςτικϊν ςκαφϊν» (γ) ότι θ
«μοριοδότθςθ για τθν Εντοπιότθτα και τθν Δθμοτικότθτα κάκε ενδιαφερόμενου επαγγελματία
ορίςκθκε από το Δ.Λ.Σ. κιάκου ακροιςτικά ςε (10) μόρια, ποςοςτό το οποίο παραβιάηει τθν αρχι
τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ των πολιτϊν από τθ Διοίκθςθ, κακϊσ επάγει πολλαπλό ςυγκριτικό
πλεονζκτθμα για τουσ επαγγελματίεσ που είναι δθμότεσ και κάτοικοι κιάκου, ζναντι
οποιουδιποτε άλλου Ζλλθνα πολίτθ που κα επικυμοφςε να καταλάβει πλεονεκτικι κζςθ ςτον
λιμζνα του εν λόγω Δ.Λ.Σ.».
τισ 22/08/2018 το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου εξζδωςε νζεσ αποφάςεισ χωροκζτθςθσ και
προςδιοριςμοφ κζςεων ςκαφϊν ςτον λιμζνα (95/2018 και 96/2018 αντίςτοιχα). Με τθν 95/2018
πράξθ του το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου αποφάςιςε επί τθσ χωροκζτθςθσ του λιμζνοσ κιάκου και
ειδικότερα επί των επαγγελματικϊν πλοίων αναψυχισ: «λαμβάνοντασ υπόψθ τον αρικμό και το
μζγεκοσ αυτϊν ωσ και τθν ςτατιςτικι κίνθςθ των παρελκόντων ετϊν προτάκθκε χϊροσ
ελλιμενιςμοφ των θμεριςιων και εβδομαδιαίων τουριςτικϊν και επαγγελματικϊν ςκαφϊν από τθ
γωνία του λιμζνοσ ζναντι του πάρκου, αφινοντασ κενζσ τρεισ κζςεισ (τρία (3) μζτρα περίπου) και
μζχρι το τζλοσ των πλωτϊν εξεδρϊν και θ υιοκζτθςθ των ανωτζρω κριτθρίων νια τθν
παραχϊρθςθ κζςεων». Με τθν 96/2018 πράξθ του το Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου αποφάςιςε ότι:
«Βάςει τθσ υπ' αρικ.95/2018 Κανονιςτικισ απόφαςθσ που το Δ.. του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Σαμείου κιάκου ζλαβε ςτισ 13/08/2018, διευκρινίηεται ότι από το ςθμείο Δ ωσ και τθν πρϊτθ
πλωτι τοποκετοφνται τα επαγγελματικά πλοία αναψυχισ ολικισ ναυλϊςεωσ (θμεριςιων πλοίων)
υε ςειρά κατάταξθσ από το πικρότερο ςτο μεγαλφτερο ςε μικοσ μζγεκοσ πλοίου. Επίςθσ
διευκρινίηεται ότι οι ιδιοκτιτεσ που διακζτουν δφο (2) ςκάφθ αυτισ τθσ κατθγορίασ, το ζνα
τοποκετείται βάςει τθσ ανωτζρω ςειράσ κατάταξθσ, το δε δεφτερο ςτθν πρϊτθ πλωτι πετά το
τελευταίο πλοίο τθσ ανωτζρω ςειράσ κατάταξθσ.».
Ιδθ με τθν υπ’ αρ. 3228/188530/13.11.2018 απόφαςθ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ
Διοίκθςθσ, ακυρϊκθκαν αμφότερεσ, λόγω τθσ ςυμμετοχισ μζλουσ του Δ.. του Λιμενικοφ
Σαμείου, το οποίο ζλκει υλικό και θκικό ςυμφζρον για τθ λιψθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ
(παράβαςθ τθσ αρχισ αμερολθψίασ των διοικθτικϊν οργάνων και Κανονιςμοφ Εςωτερικισ
Λειτουργίασ του Δ.Λ.Σ. κιάκου). φμφωνα με τον εν λόγω Κανονιςμό, «μζλοσ Δ.. που ζλαβε
μζροσ ςτθ ςυνεδρίαςθ μπορεί να τεκεί ςε αργία και ςε περίπτωςθ υποτροπισ μπορεί να
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τιμωρθκεί με ποινι ζκπτωςθσ». Επομζνωσ, θ ςυμμετοχι του ςυγκεκριμζνου μζλουσ του ΔΛΣ
κιάκου ςτισ ςυνεδριάςεισ του ςυλλογικοφ οργάνου εξακολουκεί να αποτελεί παράβαςθ των
οικείων νομοκετικϊν διατάξεων, και μάλιςτα κακ’ υποτροπιν, παρά τθν επαναλαμβανόμενθ
ακφρωςθ αποφάςεων του Δ.Λ.Σ. κιάκου από τθν Α.Δ.Κ.Σ.Ε. για τον ανωτζρω λόγο.
Ο ζτεροσ λόγοσ ακφρωςθσ τθσ υπ’ αρικμόν 96/2018 Αποφάςεωσ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου
ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι αμφότερεσ οι αποφάςεισ ζχουν «όμοιο αντικείμενο» και «ελιφκθςαν ςε
δφο ςυνεχόμενεσ διαφορετικζσ ςυνεδριάςεισ». Ζγινε δεκτό από τθν υπ’ αρ.
3228/188530/13.11.2018 απόφαςθ του .Α.Δ.Κ.Σ.Ε. ότι «Θ χρονικά δεφτερθ δε απόφαςθ, θ
οποία ςυνιςτά κατ' επίκλθςθ του Δ.Λ.Σ. διευκρινιςτικι απόφαςθ που εκδίδεται «βάςει τθσ υπ'
αρικ. 95/2018 Κανονιςτικισ απόφαςθσ», επί τθσ ουςίασ δεν ςυνιςτά διευκρίνιςθ των όρων
χωροκζτθςθ αλλά αντίκετα, αποτελεί εκ νζου ρφκμιςθ τουσ αφοφ τροποποιεί ουςιαςτικά ζνα
μζροσ αυτϊν. Κατά τοφτο, θ χρονικά δεφτερθ προςβαλλόμενθ απόφαςθ (96/2018) του ΔΛΣ
κιάκου τυγχάνει ακυρωτζα ωσ εκ του ότι ρυκμίηει εκ νζου, με διαφορετικό τρόπο κατάςταςθ θ
οποία ζχει ιδθ ρυκμιςτεί με προθγοφμενθ απόφαςθ του (95/2018), δίχωσ να πλθροί τισ τυπικζσ
και ουςιαςτικζσ προχποκζςεισ λιψθσ τθσ, κακϊσ για νζα ρφκμιςθ απαιτείται νζα |κανονιςτικι,
δθμιουργϊντασ ζτςι ςφγχυςθ ςτουσ διοικοφμενουσ και πλιττοντασ τθν αςφάλεια δικαίου και τθν
δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν προσ τθ Διοίκθςθ.». Θ παροφςα πλθμμζλεια τθσ
κανονιςτικισ πράξθσ επαναλαμβάνεται ςτισ τζςςερισ προςπάκειεσ για ρφκμιςθ τθσ χωροκζτθςθσ
του λιμζνα κατά τθν διάρκεια του 2018, εντόσ διαςτιματοσ από 10.05 ζωσ 22.08, και παρά τθν
μία ακφρωςθ τθσ προθγοφμενθσ κατόπιν προςφυγισ των αναφερομζνων.
Επιπρόςκετα και ςχετικά με τισ τελευταίεσ δυο εν κζματι Αποφάςεισ του Δ.. του Δ.Λ.Σ. κιάκου
(Αποφάςεισ υπ’ αρικμόν 95/2018 και 96/2018), ο υντονιςτισ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
προζβθ ςτθν ακφρωςι τουσ επιπροςκζτωσ και επί τθ βάςθ ότι «τα κριτιρια κατάταξθσ των
ςκαφϊν» (ιτοι το μζγεκοσ τουσ και ςτατιςτικι κίνθςθ παρελκόντων ετϊν, δυνάμει των
Αποφάςεων υπ’ αρικμόν 95/2018 και 96/2018) «αποφαςίηονται δίχωσ αιτιολογία και δίχωσ αυτά
να προκφπτουν από κάποια νομοκετικι διάταξθ, ςυνιςτϊντασ αυκαιρεςία και κακι χριςθ
Διακριτικισ Ευχζρειασ, θ οποία προςβάλλει τθν αντικειμενικότθτα (αμερολθψία) των κριτθρίων
κατά τθν αξιολόγθςθ των ενδιαφερομζνων και τθν αρχι τθσ ιςότθτασ που κεμελιϊνεται από τθν
παρ.1 του άρκρου 4 του υντάγματοσ, και θ οποία ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ εξειδικεφεται ωσ
ιςότθτα ςτθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.».
Με τθν ανωτζρω αιτιολογία, ανακφπτουν ηθτιματα ενδεχόμενθσ παράβαςθσ του ελευκζρου
ανταγωνιςμοφ, κατά τθν πρόςβαςθ ςτθν λιμενικι υποδομι των δραςτθριοποιουμζνων
επαγγελματικά ιδιοκτθτϊν ςκαφϊν αναψυχισ ςτον Λιμζνα κιάκου. Επί των ηθτθμάτων αυτϊν,
καίτοι εςτάλθςαν δφο επιςτολζσ από τθν Αρχι, οι οποίεσ ηθτοφςαν διευκρίνιςθ, το ΔΛΣ
ουδζποτε απάντθςε. θμειϊνεται παράλλθλα, ότι το ΔΛΣ δεν απζςτειλε ομοίωσ απόψεισ και
προσ το υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, καίτοι είχε κλθκεί, με τισ οποίεσ κα
αιτιολογοφςε τισ λθφκείςεσ υπό ζλεγχο αποφάςεισ του.
Επομζνωσ, ςυντρζχουν οι λόγοι για τθν εκκίνθςθ τθσ διαδικαςίασ για τθν επιβολι του προςτίμου,
το οποίο προβλζπει το άρκρο 114 παρ. 4 του Ν.4389/2019, επί τθ βάςθ ότι δυςτροπεί ςτθ
χοριγθςθ ςτοιχείων, τα οποία αναηθτά θ Αρχι.
Παράλλθλα, δυνάμει του υπ’ αρ. 1004/82086/23.5.2019 εγγράφου τθσ Α.Δ.Κ.Σ.Ε., προκφπτει ότι
οι ανωτζρω ακυρωτικζσ αποφάςεισ τθσ δεν ζχουν προςβλθκεί από οποιοδιποτε ενϊπιον τθσ
επιτροπισ του άρκρου 152 του Ν.3463/2006, είτε ενϊπιον άλλου αρμοδίου δικαςτθρίου. Επίςθσ,
ςφμφωνα με το αυτό ζγγραφο, θ υπόκεςθ ζχει παραπεμφκεί προσ το αρμόδιο πεικαρχικό
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υμβοφλιο του άρ. 243 του Ν.3852/2010, για τθν άςκθςθ του πεικαρχικοφ ελζγχου ςε βάροσ των
φερόντων ευκφνθ, αφοφ κλικθκε ο *…+ ςε ζγγραφθ απολογία.
Από τα ανωτζρω προκφπτει ότι θ διοίκθςθ του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου κιάκου άςκθςε τθν
κανονιςτικι τθσ αρμοδιότθτα κατά τρόπο ελεγκτζο ωσ προσ τισ αρχζσ τθσ επικαιρότθτασ,
αςφάλειασ δικαίου, διαφάνειασ, ίςθσ μεταχείριςθσ των δραςτθριοποιοφμενων επαγγελματιϊν
ςτον λιμζνα κιάκου και τθσ αρχισ τθσ αμερολθψίασ.
Περαιτζρω, θ ζκδοςθ ςυνεχόμενων κανονιςτικϊν πράξεων, ταυτόςθμεσ εν πολλοίσ ςτο
περιεχόμενό τουσ, κατ’ επανάλθψθ, αφοφ ζχει προθγθκεί θ ακφρωςθ των προθγουμζνων από
αρμόδιο όργανο, ιτοι το υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ, αποτελεί μθ ςυμμόρφωςθ προσ
αυτόν. Θ άμεςθ εκτζλεςθ των αποφάςεων του υντονιςτι Α.Δ.Κ.Σ.Ε., όπωσ και θ αποχι από
κάκε ενζργεια που αντίκειται ςτο περιεχόμενο αυτό αποτελεί υποχρζωςθ των εποπτευομζνων
φορζων. Επομζνωσ τοφτα δφνανται να αποτελζςουν ςοβαρι περίπτωςθ παράβαςθσ κακικοντοσ
ελεγχόμενθσ πεικαρχικά, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 231 παρ. 1 και 3 και 238 παρ. 1
του ν. 3852/2010, ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ του αρ. 233 και 234 για τουσ υπαίτιουσ
αιρετοφσ, και 110 επ. του ν. 3584/2007 για τουσ υπαίτιουσ υπαλλιλουσ.
θμειϊνεται ότι ζνα μζλοσ του Δ του ΔΛΣ αποτελεί ςτζλεχοσ του Λιμενικοφ ϊματοσ, επομζνωσ,
κα πρζπει να διευρευνθκεί θ πικανι πεικαρχικι ευκφνθ αυτοφ από το αρμόδιο πεικαρχικό
όργανο, κακϊσ και όποιου άλλου εμπλεκομζνου ςτελζχουσ ςτθν ανωτζρω περιγραφόμενθ
κατάςταςθ.
Επιπλζον, οι παροφςεσ πράξεισ δφνανται να αποτελζςουν αντικείμενο ποινικισ διερεφνθςθσ εκ
μζρουσ των Ειςαγγελικϊν Αρχϊν, για τθν απόδοςθ ποινικϊν ευκυνϊν.
Σζλοσ, θ αρμόδια Γενικι Γραμματεία Λιμζνων και Λιμενικι Πολιτικισ αρμόδια για τθν εποπτεία
των φορζων διαχείριςθσ λιμζνων για κζματα χωροκζτθςθσ, να διερευνιςει τισ προτεινόμενεσ
χωροκετιςεισ και το κατά νόμο ςφμφωνο αυτϊν.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
Να αποςταλεί θ υπόκεςθ και τα ςτοιχεία αυτισ προσ το υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ
Κεςςαλίασ και τερεάσ Ελλάδασ, κατά λόγο αρμοδιότθτάσ του για τισ κατά νόμο ενζργειζσ του,
για τθν διερεφνθςθ των τυχόν πεικαρχικϊσ ελεγχομζνων ςυμπεριφορϊν, καλϊντασ τον
ταυτόχρονα όπωσ ενθμερϊςει τθν Αρχι αναφορικά με τθν πορεία τθσ υποκζςεωσ, προκειμζνου
τοφτθ να προβεί ςτισ κατά νόμον προβλεπόμενεσ ενζργειζσ τθσ.
Να αποςταλεί θ υπόκεςθ και τα ςτοιχεία αυτισ προσ τον Ειςαγγελζα Πλθμμελειοδικϊν Βόλου,
κατά το λόγο αρμοδιότθτάσ του για τισ κατά νόμο ενζργειζσ του, για τθν διερεφνθςθ των τυχόν
ποινικϊσ κολαςίμων ςυμπεριφορϊν, καλϊντασ τον ταυτόχρονα όπωσ ενθμερϊςει τθν Αρχι
αναφορικά με τθν πορεία τθσ υποκζςεωσ, προκειμζνου τοφτθ να προβεί ςτισ κατά νόμον
προβλεπόμενεσ ενζργειζσ τθσ.
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Να αποςταλεί θ υπόκεςθ και τα ςτοιχεία αυτισ προσ τον Αρχθγό του Λιμενικοφ ϊματοσ
(Τπθρεςία Εςωτερικϊν Τποκζςεων), κατά λόγο αρμοδιότθτάσ του για τισ κατά νόμο ενζργειζσ
του, για τθν διερεφνθςθ των τυχόν πεικαρχικϊσ ελεγχομζνων ςυμπεριφορϊν, καλϊντασ τον
ταυτόχρονα όπωσ ενθμερϊςει τθν Αρχι αναφορικά με τθν πορεία τθσ υποκζςεωσ.
Σζλοσ, να αποςταλεί προσ τθν Γενικι Γραμματεία Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ, κατά λόγο
αρμοδιότθτασ κακζνα, για τισ κατά νόμο ενζργειζσ τουσ, με τθν πρόςκετθ ενθμζρωςθ προσ τθν
Αρχι αναφορικά με τθν πορεία τθσ υποκζςεωσ, για τισ επόμενεσ ενζργειεσ τθσ αυτισ.
Κινεί τθν διαδικαςία για τθν επιβολι προςτίμου κατ’ άρκρον 114 του Ν.4389/2016, όπωσ ιςχφει
ςιμερα, για τθ δυςτροπία κατά τθν χοριγθςθ ςτοιχείων.
Τποβάλλεται δε, αυςτθρι ςφςταςθ ςτο Δ.Λ.Σ κιάκου για το μζλλον, και τθν χοριγθςθ ςτοιχείων
προσ τθν Αρχι εγκαίρωσ όπωσ και για τθν κατά νόμο ςυμμόρφωςθ προσ τισ αποφάςεισ αυτισ.
Σθν ςυνζχιςθ τθσ διερεφνθςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ, αναφορικά με το ςφνολο των ηθτθμάτων
που ανζδειξε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΘ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Λάςων Aγγελόπουλοσ
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