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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ.Λαμπράκη150,18535 Πειραιάς  
Τηλ.:210-4191966 Fax:210-4191888 

e-mail :info@raports.gr 
   

ΑΠΟΦΑΣΗ 116/2019 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 5 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση υπομνήματος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών 

Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.) περί της υποχρέωσης καβοδεσίας 
τουριστικών σκαφών στον Λιμένα Ζακύνθου.  

 
 
Την 30η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 55η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της 
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της 
Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί 
των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

  

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
 
1. Κορκίδης Βασίλειος  Μέλος 

2. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανέφερε ότι το εν λόγω θέμα αφορά 

στο από 28ης Μαρτίου 2019, υπόμνημα του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών 

Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π) με το οποίο τέθηκαν υπ’ όψιν της Αρχή ζητήματα που 

απασχολούν τον κλάδο και ειδικότερα ζητήματα περί υπηρεσιών καβοδεσίας στον λιμένα 

Ζακύνθου. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 

προέβη σε σχετική έρευνα επί της συγκεκριμένης υποθέσεως. Ακολούθως έδωσε το λόγο στον 

αρμόδιο Εισηγητή κ. Μπίτα, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 27ης Αυγούστου 2019 

εισήγηση του.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα στην εισήγηση, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση, τα έγγραφα που 

προσκομίστηκαν ενώπιον της Αρχής και όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή της 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ιστορικό 

Στις 12/04/2018 εστάλη στη Ρ.Α.Λ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας το υπ’ αρ. 

2131.9/778/18 από 23/02/2018 έγγραφο του Λιμεναρχείου Ζακύνθου με τίτλο «Εργασίες 

καβόδεσης πλοίων-σκαφών στον λιμένα Ζακύνθου». Στις 28/03/2019, με το υπ΄ αριθμ. ΡΑΛ 

335/28.03.19 (πρωτ. 14/28-03-2019) υπόμνημα του Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π, παρέχονται περαιτέρω 

διευκρινίσεις σχετικά με δύο θέματα που απασχολούν τον κλάδο τους, μεταξύ άλλων ζητήματα 

που αφορούν ειδικότερα τις υπηρεσίες καβοδεσίας των σκαφών που προσεγγίζουν τους 

Λιμένες της Ζακύνθου, οι οποίες επειδή πρέπει να παρέχονται από εξειδικευμένο προσωπικό 

επιβαρύνουν κατά τον ισχυρισμό του Συνδέσμου τους ιδιοκτήτες σκαφών, μελών του 

Συνδέσμου. Ειδικότερα ο Σύνδεσμος αναφέρεται στην ανωτέρω γραπτή οδηγία του 

Λιμεναρχείου Ζακύνθου με την οποία επισημαίνεται ότι η καβόδεση πάσης φύσεως πλοίων-

σκαφών πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη σχετική νομοθεσία μόνο 

από άτομα που είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Μητρώο Β-Λιμένα Ζακύνθου, ήτοι μέλη του 

εγγεγραμμένου Σωματείου Φορτοεκφορτωτών Λιμένος Ζακύνθου, και όχι από «τρίτα άτομα 

που δραστηριοποιούνται στον χώρο του λιμένα και τυγχάνει να έχουν συνάψει οποιαδήποτε 

συμφωνία με τον πλοιοκτήτη ή κυβερνήτη του σκάφους (π.χ. ναυτικοί πράκτορες και υπάλληλοι 

ναυτικών πρακτορείων, προμηθευτές καυσίμων, υπάλληλοι τουριστικών γραφείων κ.λ.π.)».Στις 

08/05/2019, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 298/08.05.2019 επιστολή, ζητήθηκαν οι απόψεις του 

Δ.Λ.Τ. Ζακύνθου. Στις 24/05/2019, ελήφθησαν από την Αρχή οι με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 

556/24.05.2019 (Φ.6.11/758 από 24.05.2019) απόψεις του Δ.Λ.Τ. Ζακύνθου, το οποίο διαβίβασε  

πέντε συναφή έγγραφα αλληλογραφίας μεταξύ του Δ.Λ.Τ. και του Λιμεναρχείου Ζακύνθου, επί 

του ανωτέρω εγγράφου του Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το ΝΔ 187/1973 «Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Κ.Δ.Ν.Δ.) (Α’ 261), ιδίως το άρθρο 
156. 

2) Ο Ν.4389/2016  «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 113 και 132. 

3) Ο Ν.4455/2017«Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α’ 22). 

4) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις» (Α’ 63), Άρθρο 15. 

5) 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.» (Α’ 35), Άρθρα 
45 έως 46. 

6) Η με αριθμό 60814/1583/2017 Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, «Γενικός 
Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος» (Β’ 
4561). 

7) Η με αριθμό 20303/383/2017 Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) – Οργάνωση λειτουργία και καθορισμός 
δικαιολογητικών εγγραφής»(Β’ 1623). 

8) Η υπ’ αρ. Υ.Α 2133.1/76490/2018 «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 
αριθμ. 17 «Για τις λεμβουχικές εργασίες» (Β’ 4931/5-11-2018). 

9) Η με αριθμό 2133.1/11071/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 51 «Καθορισμός 
των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους» (Β’ 
567/21-02-2018). 

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

11) Η υπ΄ αριθμ. 7/2018 γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ  (Συνεδρίαση Δ.Σ 41/05.11.2018) σχετικά με τη  
δυνατότητα, παροχής φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών (λιμενεργασία) από τους φορείς 
Διοίκησης και εκμετάλλευσής Λιμένων.  

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

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

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι.Ο Ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» 

ΙΙ.Οι δυνάμει του Ν.4455/2017 Εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις 

ΙΙΙ.Η υπ’ αρ. 2133.1/76490/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις 
λεμβουχικές εργασίες» (Β’ 4931/5-11-2018) 

IV.  Η υπ’ αρ. 125/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 ««1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει 

ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και 

εφαρμογή των όρων και διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι 

αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης 

και τη συμμόρφωση προς τους χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων 

των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο 

της σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες 

συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) 

αριθ. 2017/352 (L57/1), γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή 

νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και 

χρεώσεων λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως 

σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και 

λιμενικών υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, δ) τη 

διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων 

διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τη 

διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε 

εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,…» και σύμφωνα με τη παράγραφο 2 

ΑΔΑ: ΩΓΒΔ46Μ445-ΒΨ9



 

 

5 
 

«  2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα 

αρμοδιότητάς της, β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη 

Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, …». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει 

και να λάβει απόφαση επί του εν θέματι ζητήματος.  

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Ο Ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 
Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 

Η παροχή φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανεξαρτήτως αν τελούνται εντός λιμένα ή στη ξηρά, 

ρυθμίζονται από το Ν.4455/2017, ο οποίος, δυνάμει του αρ. 17, ισχύει από δημοσίευσης στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 23/02/2017. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν.4455/2017, όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες της 

παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται από το εκάστοτε ισχύον Επαγγελματικό 

Περίγραμμα Φορτοεκφορτωτή Λιμένα και Ξηράς με απόφαση του Εθνικού Οργανισμού 

Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 3α του νόμου αυτού η καβόδεση πλοίων και σκαφών αποτελεί 

εξειδικευμένη φορτοεκφορτωτική εργασία και σύμφωνα με τον ορισμό του Νόμου «Ως 

«εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες νοούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που 

πραγματοποιούνται σε μεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες 

σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η 

εργασία σημειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται με τη φορτοεκφόρτωση που 

ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, συμπεριλαμβανομένης της 

καβόδεσης πλοίων και σκαφών. Στις δε εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες σύμφωνα 

με το άρθρο 2 παρ. 2β του νόμου  προβαίνουν πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο 

Β΄ Φορτοεκφορτωτών Λιμένα αφορά. 

Περαιτέρω, το άρθρο 2 του ν. 4455/2017 προβλέπει το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, το 

οποίο είχε αρχικά προβλεφθεί από το ν. 4093/2012, και περιλαμβάνει δύο επίπεδα, «α. Το 

Μητρώο Α (Εισαγωγικό). β. Το Μητρώο Β, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα Μητρώα: αα. 

Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, ββ. Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και γγ. 

Μητρώο Β - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.», όπου το «Μητρώο Α αφορά στα 

πρόσωπα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, με 

την εξαίρεση του χειρισμού μηχανημάτων και οχημάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισμού 

ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών 

εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από τους εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β φορτοεκφορτωτές.» 

και το «Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης 

φύσεως εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα ή την φορτοεκφόρτωση ειδικών ή 
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επικίνδυνων φορτίων στο Λιμένα.». Η δε εγγραφή στο Μητρώο συμβαίνει κατόπιν αιτήσεως των 

ενδιαφερομένων, γραπτής ή ηλεκτρονικής, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, και στην 

συνέχεια εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής, η οποία διαρκεί για πέντε έτη.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του ως άνω Νόμου: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε µέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε µέσω ομάδων ή 

ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται µε σχέση εξαρτημένης 

εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται µε σχέση εξαρτημένης εργασίας η 

αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι κανονισμοί διεξαγωγής των 

φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε 

περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιμάνια, µε κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, για δε την ξηρά, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης.». Τέλος με την παράγραφο 4 του άρθρου 4 προβλέπεται η νομοθετική 

εξουσιοδότηση υπέρ των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης για τον καθορισμό των δικαιωμάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων για 

τους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, που επιβαρύνονται τα φορτία κατά τις 

φορτοεκφορτώσεις στα λιμάνια. 

ΙΙ. Οι δυνάμει του Ν.4455/2017 Εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις  

Με την υιοθέτηση του νεότερου Ν.4455/2017, επιδιώχθηκε η συνολική αντικατάσταση των 

ρυθμίσεων για τη νόμιμη άσκηση του φορτοεκφορτωτή εντός λιμένα και ξηράς.  

Έτσι, καταργήθηκαν το σύνολο των Υπουργικών Αποφάσεων που ρύθμισαν για πρώτη φορά το 

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, ήδη με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 4455/2017. 

Στην συνέχεια ακολούθησε ένα χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νεότερων Υπουργικών 

αποφάσεων, και πλέον έχουν εκδοθεί οι εξής με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

Α. Η Κ.Υ.Α 60814/1583/2017 των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας 

Κοινωνικής, Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίστηκε ο Γενικός Ενιαίος Κανονισμός 

Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος.  

Το Άρθρο 1, αρχικά επαναλαμβάνει τους ορισμούς φορτοεκφορτωτικών εργασιών του νόμου, 

και στην παρ. 3 ορίζει ότι: «Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την άσκηση του 

επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή και οι εφοδιασμένοι με βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο 

Α΄ ή στο Μητρώο Β΄ - φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή 

Μηχανημάτων Έργου, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε Λιμένα της χώρας». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της ως άνω Κ.Υ.Α ισχύουν τα ακόλουθα: «1. Αρμόδιοι για την ανάθεση 

του έργου φορτοεκφόρτωσης και την επιλογή - ορισμό του υπεύθυνου ομαδάρχη - αρχιεργάτη, 

είναι οι κάθε φορά φορτοπαραλήπτες, οι κύριοι των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών 

και κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες). 2. Η 
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από κοινού πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών εργασιών από ασκούντες ατομικά το 

επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, με ομάδες ή ενώσεις φορτοεκφορτωτών ή επιχειρήσεις 

φορτοεκφορτώσεων ή με απασχολούμενους με σχέση εξηρτημένης εργασίας δεν απαγορεύεται. 

3. Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον καθορισμό του αριθμού και των συνθέσεων εργασίας για την 

φορτοεκφόρτωση κάθε είδους, είναι ο εκάστοτε φορτοπαραλήπτης, οι κύριοι των προς 

διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών και κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της 

φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες), οι εργοδότες στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, ή ο 

οριζόμενος ως υπεύθυνος ομαδάρχης - αρχιεργάτης, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για τον 

καθορισμό των συνθέσεων εργασίας. 4. Η επιλογή, εκ μέρους των αρμοδίων για την ανάθεση 

του έργου των παρ. 1. και 3, φορτοεκφορτωτή ή των φορτοεκφορτωτών και του υπεύθυνου 

ομαδάρχη- αρχιεργάτη, είναι ελεύθερη.». 

Τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα του αρχιεργάτη κατά την διάρκεια των εργασιών, καθορίζονται από 

το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, ενώ, κατ’ άρθρον 6 της ΚΥΑ, η παραμονή των φορτοεκφορτωτών 

επιτρέπεται στο λιμένα μόνο εν’ όψει συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών, και αφού η λιμενική 

αρχή έχει ενημερωθεί για τούτο λόγω της κατάργησης των γεωγραφικών περιορισμών. Με το 

Άρθρο 9 της ίδιας Κ.Υ.Α ρυθμίζεται η διατήρηση των ήδη εν λειτουργία στεγών λιμενεργάτη, και 

ειδικότερα: «1. Οι ήδη λειτουργούσες στέγες του Λιμενεργάτη και οι παραχωρημένοι χώροι από 

τους Οργανισμούς Λιμένων και τα Λιμενικά Ταμεία στα Σωματεία εργαζομένων, συνεχίζουν να 

αποτελούν τους χώρους συγκέντρωσης και παραμονής των φορτοεκφορτωτών σε κάθε λιμάνι, 

καθώς και τους χώρους εναπόθεσης και φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση 

των φορτοεκφορτώσεων. Οι παραπάνω χώροι, χρησιμοποιούνται και ως χώροι συγκέντρωσης 

για την πραγματοποίηση της σύνθεσης των ομάδων και της αποστολής τους στους χώρους 

εργασίας. 2. Ίδιο δικαίωμα χρήσης των παραπάνω χώρων, έχουν και οι φορτοεκφορτωτές, που 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος, ανήκουν σε ομάδες ή σε 

ενώσεις, ή απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας.» 

Β. Με την Απόφαση 2133.1/11071/2018 του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για 

τον «Καθορισμό των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς 

χώρους», εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 51.  

Με τη νεότερη τροποποίηση, καθορίστηκαν εκ νέου οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των 

λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, αντίστοιχα προς το πλαίσιο του ΓΚΛ 51. Ειδικότερα, και 

σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, ως «Λιμενικός χώρος» αποτελεί η «χερσαία και 

θαλάσσια ζώνη κάθε λιμένα» και ως «Λιμενεργάτης» ότι αποτελεί ο «φορτοεκφορτωτής που 

απασχολείται σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα, κατά την έννοια 

του ισχύοντος νόμου περί Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Α΄ του Ε.Μ.Φ. ή στο Μητρώο Β’» και είναι εφοδιασμένος με 

Βεβαίωση εν ισχύει του ΕΦΜ.  

Το αρ. 3 παρ. 1 καθορίζει το ποιος έχει το δικαίωμα εισόδου εντός λιμένα και εκτέλεσης 

εργασιών, και ότι συγκεκριμένα «Δικαίωμα εισόδου στους λιμενικούς χώρους, για την άσκηση 

του επαγγέλματος του λιμενεργάτη, έχει κάθε λιμενεργάτης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 
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του παρόντος, εφόσον διαθέτει Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς Χώρους, η οποία 

εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.». Στη συνέχεια δε, προβλέπεται η διαδικασία για την έκδοση της 

άδειας εισόδου, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, ενώ η άδεια ορίζεται ότι είναι 

περιορισμένης ισχύος, ίσης προς την Βεβαίωση του Ε.Μ.Φ., και δυνάμενη να ανανεωθεί. 

Επίσης, η παρ. 4 του ιδίου άρθρου ρητά αναφέρει ότι «Η Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε 

Λιμενικούς Χώρους ισχύει για όλους τους λιμένες της χώρας, είναι αυστηρά προσωπική, μη 

μεταβιβάσιμη σε τρίτους και ανακαλείται σε περίπτωση που ο λιμενεργάτης παύσει να είναι 

εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.Φ., κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.». 

Τέλος, η παράγραφος 5 του άρ. 3 προβλέπει την διαδικασία ανακοίνωσης των 

φορτοεκφορτωτικών εργασιών που πρόκειται να τελεστούν από συγκεκριμένους 

φορτοεκφορτωτές, δηλώνοντας και τον αριθμό της Βεβαίωσης του Ε.Μ.Φ. και των αδειών 

εισόδου σε λιμένα. Η ανακοίνωση αυτή διαβιβάζεται και προς το φορέα διοίκησης 

εκμετάλλευσης του λιμένα.  

ΙΙΙ. Η υπ’ αρ. 2133.1/76490/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 17 «Για τις 

λεμβουχικές εργασίες» (Β’ 4931/5-11-2018). 

Ο Κ.Δ.Ν.Δ., στο άρθρο 156, όπως είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 10 Ν.1940/1991 (A 40), και 

αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 Ν.4504/2017 (Α’ 184), προβλέπει την έκδοση 

αστυνομικών διατάξεων που αφορούν τους λιμένες της επικράτειας, και ειδικότερα ορίζει ότι 

«Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων διοικητικής αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται 

αστυνομικές διατάξεις, με τον τύπο Γενικών Κανονισμών Λιμένων και Ειδικών Κανονισμών 

Λιμένα, ως εξής: α) οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων ρυθμίζουν κοινά θέματα για όλες τις 

Λιμενικές Αρχές και ισχύουν στις περιοχές δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. 

Οι ανωτέρω Κανονισμοί φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης, που δεν μεταβάλλεται σε 

μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκδίδονται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-

Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων που έχουν ήδη 

εκδοθεί κωδικοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Γενικού Κανονισμού Λιμένων, β) 

οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα ρυθμίζουν επιμέρους θέματα των Λιμενικών Αρχών τα οποία δεν 

ρυθμίζονται ολικά ή μερικά από τους Γενικούς Κανονισμούς Λιμένων και ισχύουν μόνο στην 

περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής στην οποία αναφέρονται. Οι ανωτέρω Κανονισμοί 

φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης που δεν μεταβάλλεται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις 

αυτών, εκδίδονται από την, κατά περίπτωση, αρμόδια Λιμενική Αρχή, ύστερα από γνώμη του 

οικείου Περιφερειάρχη, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα που έχουν ήδη 

εκδοθεί κωδικοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 

φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Ειδικού Κανονισμού Λιμένα.». 
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Δυνάμει του ανωτέρω άρθρου εκδόθηκε η ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας, η 

οποία τροποποίησε τον υπ’ αρ. 17 Γενικό Κανονισμό Λιμένων «Για τις λεμβουχικές εργασίες». 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, ορίζονται οι λεμβουχικές εργασίες, ειδικότερα δε για τις από ξηράς 

πρόσδεση και λύση πλοίων αναφέρεται ότι: «Η από ξηράς πρόσδεση και λύση των πλοίων, 

εφόσον δεν πραγματοποιείται από νομίμως δραστηριοποιούμενους λεμβούχους, εκτελείται από 

επαγγελματίες φορτοεκφορτωτές και, σε περίπτωση έλλειψης, από τρίτα πρόσωπα, 

εφοδιασμένα με σχετική βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων, από Λιμενική Αρχή, 

που έχουν αποδεδειγμένα ναυτική ή λεμβουχική εμπειρία και είναι ασφαλισμένοι, για τις 

εργασίες αυτές, σε κρατικό ασφαλιστικό φορέα, τηρουμένων κατά τα λοιπά των εργατικών και 

επαγγελματικών διατάξεων των Γενικών Κανονισμών Λιμένων. Ειδικά για τα επιβατηγά 

οχηματαγωγά πλοία ανοιχτού τύπου, η από ξηράς πρόσδεση και λύση αυτών δύναται, κατά την 

κρίση του πλοιάρχου, να διενεργείται και από το πλήρωμά τους.» 

Εκ του άρθρου 1 του ιδίου Γ.Κ.Λ., προβλέπεται ότι στο πεδίο εφαρμογής του υπάγονται οι 

περιφέρειες του συνόλου της δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής Αρχής. Τέλος, δυνάμει του άρθρου 

21 του ιδίου Κανονισμού, προβλέπεται ότι «Με αποφάσεις των Λιμενικών Αρχών ρυθμίζονται 

ειδικότερα θέματα τα οποία προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού αυτού και 

ανάγονται στις ιδιαιτερότητες κάθε λιμένα.» 

IV.  Η υπ’ αρ. 125/2018 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

Ενώπιον του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους τέθηκε ερώτημα από μέρους λιμένα (Δ.Λ.Τ. 

Θήρας) αναφορικά με το πεδίο εφαρμογής του Ν.4455/2017, και αν κατισχύουν των διατάξεων 

του 17 Γενικού Κανονισμού Λιμένος (Γ.Κ.Λ.), και αν η πρόσδεση και λύση από ξηράς διενεργείται 

κατ’ αποκλειστικότητα από φορτοεκφορτωτές εγγεγραμμένους στο Εθνικό Μητρώο Β, ως 

εξειδικευμένη φορτοεκφορτωτική εργασία.  

Σύμφωνα με την ανωτέρω Γνωμοδότηση, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από τον αρμόδιο 
Υπουργό, προκύπτει ότι, «η καβόδεση πλοίων και σκαφών συμπεριλαμβάνεται στις 
εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες, οι οποίες εκτελούνται από φορτοεκφορτωτές 
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β’ του Εθνικού Μητρώου φορτοεκφορτωτών», και ναι μεν στο 
άρθρο 6 παρ. 3 του Ν.4455/2017 προβλέπεται η κατάργηση κάθε άλλης αντίθετης 
προηγούμενης διάταξης, πλην όμως, «δεν υφίσταται σύγκρουση μεταξύ των δύο ως άνω 
νομοθετημάτων. Ειδικότερα, οι διατάξεις του χρονικά μεταγενέστερου Ν.4455/2017, δεν είναι 
αντίθετου περιεχομένου προς τις διατάξεις του υπ’ αρ. 17Γ.Λ.Κ.» (ο οποίος αντικαταστάθηκε 
από τη ανωτέρω μεταγενέστερη ταυτόσημη ΥΑ), «δεν είναι αντίθετου περιεχομένου προς τις 
διατάξεις του υπ’ αρ. 17 ως προς την διενέργεια των εργασιών καβοδεσίας των πλοίων. Ως εκ 
τούτου, από το συνδυασμό των προκύπτει ότι , όταν δεν υπάρχουν λεμβούχοι, η από ξηράς 
καβοδεσία εκτελείται από φορτοεκφορτωτές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β’.». 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Με την αρχική διαβίβαση του Συνδέσμου, προέκυψε ότι αρχικά η αρμόδια Λιμενική Αρχή, 

επικαλούμενη το νεότερο πλαίσιο που εισήγαγε ο Ν.4455/2017, όρισε ότι οι εργασίες 

καβοδεσίας στο Λιμένα Ζακύνθου, αποτελούν «εξειδικευμένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» 

συνδεόμενες με «υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης». Ακολούθως, όρισε ότι εν 
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όψει της εκδόσεως του Γενικού Ενιαίου Κανονισμού Εργασίας Διεξαγωγής των 

Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος, υφίσταται πλέον η υποχρέωση καβόδεσης πάσης 

φύσεως πλοίων-σκαφών, να διενεργείται από συγκεκριμένα μόνο άτομα, όχι από τρίτους 

δραστηριοποιούμενους στο λιμένα. Τέλος, γνωρίζει ότι εντός του λιμένα Ζακύνθου 

δραστηριοποιείται ένα σωματείο, τα μέλη του οποίου είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Β’ – 

Λιμένα, και τούτοι δύνανται να διενεργούν τις καβοδετικές εργασίες, και καλεί τους 

δραστηριοποιούμενους στο λιμένα χρήστες, πράκτορες και ιδιοκτήτες πλοίων και σκαφών να 

συμμορφωθούν προς τις ανωτέρω υποχρεώσεις, άλλως πρόκειται να επιβληθούν οι 

προβλεπόμενες κυρώσεις εκ του Νόμου. 

Ο Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. με το υπόμνημά του προβάλλει ότι με το ανωτέρω έγγραφο, το αρμόδιο 

λιμεναρχείο εξανάγκασε το σύνολο των ιδιοκτητών να χρησιμοποιούν τους λιμενεργάτες, με την 

καταβολή αντιτίμου, το οποίο ανέρχεται στο ποσό τουλάχιστον στο ποσό των 20 ευρώ ανά 

ημέρα. Επιπλέον, τα ανωτέρω κατέλαβαν και τους ιδιοκτήτες μικρών σκαφών, με αποτέλεσμα 

να αποφεύγουν την πρόσδεση στους λιμένες σκαφών για την αποφυγή «αδικαιολογήτων 

χρεώσεων», ενώ η εφαρμογή καθίσταται έτι δυσχερής εν όψει ότι ειδικά τα μικρά σκάφη δεν 

έχουν συγκεκριμένο ωράριο αναχώρησης. Προτείνεται η εξαίρεση δύο κατηγοριών σκαφών, 

των μικρών σκαφών, με κριτήριο το μήκος ή το τονάζ τους, και τα μόνιμα ελλιμενισμένα 

επαγγελματικά σκάφη, τα οποία γνωρίζουν τις τοπικές συνθήκες του λιμένα Ζακύνθου. 

Τέλος, προτείνεται προς το Δ.Λ.Τ. Ζακύνθου, όπως αναθέσει την καβοδεσία σε ανάδοχο, για την 

κατάλληλη εφαρμογή του ανωτέρω νομικού πλαισίου. Ταυτόχρονα, να αναθέσει στην ίδια 

ανάδοχο και την είσπραξη των λιμενικών τελών, προκειμένου να μην διαφεύγουν σκάφη άνευ 

πληρωμής των τελών.  

Το Δ.Λ.Τ. Ζακύνθου, σε απάντηση της επιστολής στοιχείων εκ μέρους της Αρχής, αναζήτησε τις 

απόψεις του Λιμεναρχείου Ζακύνθου, επί του υπομνήματος της Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π. και των ανωτέρω 

ισχυρισμών. Στη συνέχεια, έλαβε υπ’ όψιν του την απάντηση του Λιμεναρχείου, και με την από 

17/05/2019 απόφαση του Δ.Σ., απάντησε στην Αρχή ότι το Λιμεναρχείο, εποπτεύει την παροχή 

καβοδετικών υπηρεσιών υπό το πρίσμα, πέραν του Ν.4455/2017, του ΓΚΛ 17, όπως ισχύει, και 

της ανωτέρω Γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. Τέλος, ότι ο φορέας προτίθεται να αναθέσει την 

είσπραξη των λιμενικών τελών σε ιδιώτη, δυνάμει της υπ’ αρ. 51/06.04.2019 απόφασής του, την 

οποία διαβίβασε στην Αρχή. 

Δ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα. 

Από την συνολική εκτίμηση του νομικού πλαισίου, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

Το νεότερο πλαίσιο, που εισήγαγε ο Ν.4455/2017 και οι εφαρμόζουσες υπουργικές αποφάσεις, 

προβλέπει για την άσκηση του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή ουδένα γεωγραφικό 

περιορισμό, ή εξάρτηση από το νομικό χαρακτηρισμό του τόπου όπου τελείται η 

φορτοεκφόρτωση. Πλέον, οι εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. και με άδεια 

εισόδου σε λιμένα από την λιμενική αρχή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε χώρο 

φορτοεκφόρτωσης, και σε οποιοδήποτε λιμένα της χώρας. Αντίστοιχα, οι φορτοεκφορτωτικές 
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υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται απευθείας από φυσικά πρόσωπα (μέσω ατομικής άσκησης 

επαγγέλματος ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας) αλλά και από ομάδες φυσικών προσώπων, 

ενώσεις προσώπων, ή επιχειρήσεις φορτοεκφορτώσεων. Για δε τους παρόχους 

φορτοεκφορτώσεων, η αμοιβή συμφωνείται ελευθέρως με τον εκάστοτε φορτοπαραλήπτη 

κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η επιλογή για την ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης γίνεται 

από τους «εκάστοτε φορτοπαραλήπτες, τους κυρίους των προς διακίνηση εμπορευμάτων» και 

από «κάθε εξουσιοδοτημένο για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες)».Οι 

ίδιοι και ο υπεύθυνος ομαδάρχης - αρχιεργάτης, καθορίζουν τις συνθέσεις εργασίας. Η επιλογή 

τόσο της ανάθεσης έργου, όσο και της σύνθεσης της εργασίας είναι ελεύθερη. 

Επομένως, η παροχή της υπηρεσίας κατά το Ν.4455/2017 είναι ανοικτή προς τον ανταγωνισμό, 

ουδέτερη ως προς το ποιος δύναται να τελεί φορτοεκφορτώσεις και προβλέπεται ελεύθερη 

διαπραγμάτευση μεταξύ χρήστη λιμένα και του παρόχου φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών, 

δίχως να αναφέρεται απαραίτητα στην συνδρομή του ιδίου του φορέα λιμένα.  

Ταυτόχρονα, ο Ν.4455/2017 δεν απαγορεύει την δραστηριοποίηση του λιμένα προκειμένου να 

παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες, σε επίπεδο ελεύθερου ανταγωνισμού, υπό το περιορισμό ότι οι 

εργαζόμενοι ή οι ανάδοχοι θα έχουν βεβαίωση του Ε.Μ.Φ. και άδεια εισόδου σε λιμένα.  

Η παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών εκ μέρους του λιμένα αποτελεί από τις 

σημαντικότερες λειτουργίες αυτού, επιβάλλεται δε, να δύναται να ασκεί κατάλληλο και επαρκή 

έλεγχο, και να διατηρεί το λιμένα προσβάσιμο και ελεύθερο προς όλους τους πιθανούς χρήστες. 

Ο φορέας διαχείρισης του λιμένα είναι υποχρεωμένος εκ της θέσεώς του, ως φορέας 

διαχείρισης κοινοχρήστου πράγματος κατ’ άρθρον 932ΑΚ, να εγγυάται την κοινή χρήση αυτού1.  

Επιπροσθέτως, στο νεότερο πλαίσιο έχει εισαχθεί η υποχρέωση γνωστοποίησης στον φορέα 

εκμετάλλευσης του λιμένα των προσώπων που πρόκειται να εκτελέσουν μία συγκεκριμένη 

φορτοεκφορτωτική εργασία. Η υποχρέωση αυτή για πρώτη φορά προβλέφθηκε από το πλαίσιο 

του ν. 4093/2012, και την επανέλαβε και το νεότερο πλαίσιο του ν.4455/2017.  

Άλλωστε, ήδη από το ν.4455/2017, το άρθρο 4 παρ. 4 προβλέπει τη χορήγηση νομοθετικής 

εξουσιοδότησης για τις πηγές χρηματοδότησης2 των φορέων διοίκησης προς τον Υπουργό 

Ναυτιλίας και τον Υπουργό Εργασίας, οι οποίοι καθίστανται αρμόδιοι για τον καθορισμό των 

«πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων υπέρ των φορέων διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων, με τα οποία επιβαρύνονται τα πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις». 

Επομένως, ο νομοθέτης έχει λάβει υπ’ όψιν του και την δυνατότητα του φορέα εκμετάλλευσης 

λιμένα να εισπράττει αμοιβές από την εκτέλεση και φορτοεκφορτωτικών εργασιών.  

Από την παραπάνω ανάλυση μπορεί να τεκμηριωθεί ότι η καβοδεσία εντάσσεται στην 

κατηγορία των λοιπών εξειδικευμένων εργασιών εντός λιμένα, εργασία χαρακτηρισμένη 

ενέχουσα κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος ή ρύπανσης, και αφορά στην παροχή υπηρεσιών από 

εξειδικευμένους, άρτια καταρτισμένους επαγγελματίες (για λόγους αποτροπής ατυχημάτων 

στην λιμενική ζώνη σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 125/2018), οι οποίοι μπορούν να 

                                                           
1
Ολ ΣΕ 1210/2012 

2
Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν. 4455/2017 
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ανευρεθούν στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) σύμφωνα με τον Ν.4455/2017. 

Παράλληλα, όμως, από ξηράς καβοδεσία δύναται να εκτελείται και από αδειοδοτημένους 

λεμβούχους, δυνάμει του Γ.Λ.Κ. 17, όπως έχει αντικατασταθεί.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την τελευταία γνωμοδότηση και με την Γ.Κ.Λ. 17, όπως 

τροποποιήθηκε, καβοδετικό έργο μπορούν να ασκήσουν τρεις κατηγορίες επαγγελματιών α) 

φορτοεκφορτωτές μητρώου Β οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.Φ. β) ιδιώτες λεμβούχοι 

με αποδεδειγμένη συναφή εμπειρία και γ) υπάλληλοι των κατά τόπους Πλοηγικών Υπηρεσιών.  

Το Μέλος κ. Κωνσταντίνος Χλωμούδης αναφέρει ότι: «Θα έπρεπε να είχε διερευνηθεί 

εναργέστερα το θεσμικό και ουσιαστικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών καβοδεσίας ως προς την 

εφαρμογή του όσον αφορά τις μαρίνες / τουριστικούς λιμένες με παράλληλη συγκριτική 

επισκόπηση ως προς τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και ζητήματα 

ανταγωνισμού σε σχέση με  άλλους φορείς διαχείρισης λιμένων, ήτοι εν προκειμένω τα 

Λιμενικά Ταμεία», και ως εκ τούτου δηλώνει παρών. 

Ο Πρόεδρος προτείνει προσθήκη στο διατακτικό περί διερεύνησης του ισχύοντος καθεστώτος 

αναφορικά με τις υπηρεσίες καβοδεσίας που παρέχονται σε μαρίνες / τουριστικούς λιμένες και 

συγκριτική επισκόπηση ως προς τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών καθώς και 

γενικότερα διερεύνηση επί ζητημάτων ανταγωνισμού μεταξύ μαρινών / τουριστικών λιμένων 

και τερματικών Λιμενικών Ταμείων, και άλλων, με παρόμοιες χρήσεις. Τα Μέλη συμφωνούν 

ομόφωνα στην προσθήκη αυτή. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων κατά πλειοψηφία και σε φανερή ψηφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α) Αναφορικά με το τιθέμενο από τον ΣΙΤΕΣΑΠ αίτημα της εξαιρέσεως σκαφών, ανάλογα με 

τονάζ ή μέτρα, από την υποχρέωση να λαμβάνουν υπηρεσίες καβοδεσίας από εξουσιοδοτημένα 

πρόσωπα, εν’όψει της τεχνικής φύσης του ζητήματος, τη διαβίβασή του στις αρμόδιες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Β) Σε ό,τι αφορά την καταγγελία του ΣΙΤΕΣΑΠ για παρεχόμενες υπηρεσίες καβόδεσης από μη 

εξουσιοδοτημένα και κατάλληλα πρόσωπα στον λιμένα Ζακύνθου, α) τη διαβίβασή της στην 

αρμόδια Λιμενική Αρχή Ζακύνθου για ενημέρωσή της και τις κατά λόγο αρμοδιότητάς της 

ενέργειές της, και β) τη διαβίβαση αιτήματος προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή για ενημέρωση 

της Ρ.Α.Λ. σχετικά με την εξέλιξη του θέματος.  
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Γ) Αναφορικά με την πρόταση του ΣΙΤΕΣΑΠ για την ανάθεση από το Δ.Λ.Τ Ζακύνθου υπηρεσιών 

καβοδεσίας σε ανάδοχο εταιρεία, η Αρχή, λαμβάνοντας υπ’όψιν την ανωτέρω παρατιθέμενη 

τεκμηρίωση επισημαίνει ειδικώς, ότι: 

Είναι συμβατή η παροχή εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, στις οποίες εντάσσεται 

και η καβοδεσία, από το φορέα διαχείρισης του Λιμένα και ότι δύναται κατ΄αρχήν να 

παρασχεθεί είτε με το προσωπικό του ίδιου του φορέα, είτε μέσω παρόχου αντίστοιχων 

υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται οι ειδικότεροι όροι που θέτει ο Ν. 4455/2017 για το επάγγελμα 

του φορτοεκφορτωτή και το αντίστοιχο νομικό πλαίσιο για την ανάθεση. Οι εν λόγω υπηρεσίες 

δύνανται να παρέχονται απευθείας από φυσικά πρόσωπα (μέσω ατομικής άσκησης 

επαγγέλματος ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας) αλλά και από ομάδες φυσικών προσώπων, 

ενώσεις προσώπων, ή επιχειρήσεις φορτοεκφορτώσεων. Η επιλογή καβοδετών γίνεται από τους 

εκάστοτε λήπτες τους και από κάθε εξουσιοδοτημένο για την ανάθεση του σχετικού έργου. 

Επισημαίνεται επίσης ότι, το ανωτέρω ζήτημα ως προς τον τρόπο άσκησης της υπηρεσίας  

αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Δ.Λ.Τ Ζακύνθου, και ότι ο έλεγχος 

σκοπιμότητας ως προς τον τρόπο παροχής της υπηρεσίας, εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της 

Αρχής.   

Δ) Τη διερεύνηση από την Αρχή του ισχύοντος καθεστώτος αναφορικά με τις υπηρεσίες 

καβοδεσίας που παρέχονται σε μαρίνες / τουριστικούς λιμένες, συγκριτική επισκόπηση ως προς 

τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων υπηρεσιών, καθώς και γενικότερη διερεύνηση επί 

ζητημάτων ανταγωνισμού μεταξύ μαρινών / τουριστικών λιμένων και τερματικών Λιμενικών 

Ταμείων, και άλλων, με παρόμοιες χρήσεις. 

 

 

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

                                                                                                     Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος  
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