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ΑΠΟΦΑΗ 56/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 3 θ  

 
  
ΘΕΜΑ 6ο:  Πλαίςιο Αρχϊν και Θζςεων Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων για τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ 
 

Σθν 26θ Απριλίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 33θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν από 20/4/2018 Ειςιγθςι του, 
αναφορικά με το πλαίςιο Αρχϊν και Θζςεων τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων και τισ Ανεξάρτθτεσ 
Διοικθτικζσ Αρχζσ, υπό το πρίςμα του διαμορφοφμενου πλαιςίου για τθν ίδρυςθ, οργάνωςθ και 
λειτουργία των Ανεξαρτιτων Αρχϊν. 

Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςτθν Ειςιγθςθ, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

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

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Νομικό Πλαίςιο 

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

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

3. Σο Π.Δ. 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπωσ ιςχφει. 

4. Σθν ΤΑ 1000.00/44060/2017 «Οριςμόσ Προζδρου, Αντιπροζδρου, δφο (2) ειςθγθτϊν, πζντε 
(5) τακτικϊν μελϊν και δφο (2) αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων 
(Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 299 Τ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017). 

5. Σο Νόμο 3051/2002 περί Ανεξαρτιτων Διοικθτικϊν Αρχϊν. 

6. Σθν από 21/1/2018 άτυπθ γνωςτοποίθςθ εκ του Τπουργείου Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ, 
περί του προτεινομζνου ςχεδίου πλαιςίου αρχϊν για τισ Ανεξάρτθτεσ Διοικθτικζσ Αρχζσ. 

Τπαγωγι - Αιτιολογικό 

Πλαίςιο Αρχϊν και Θζςεων Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων για τισ Ανεξάρτθτεσ Αρχζσ,  

Με δεδομζνθ τθν υποχρζωςθ τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ να προχωριςει ςτθ ςυηιτθςθ περί 
εξορκολογιςμοφ του νομικοφ πλαιςίου των Ανεξάρτθτων Αρχϊν, θ παροφςα Απόφαςθ αφορά 
ςτθν τεκμθρίωςθ τθσ διατιρθςθσ τθσ Ρ.Α.Λ ωσ ειδικισ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ. 

Σο νομικό πλαίςιο τθσ Ρ.Α.Λ. είναι πρόςφατο (Ν. 4389/2016, 4404/2016, 4522/2018, 4532/2018) 
και ςυμβατό με τισ αρχζσ τθσ οικονομικισ, λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ, αυτοτζλειασ, κεςμικισ 
λογοδοςίασ των φορζων, και προςωπικισ / λειτουργικισ ανεξαρτθςίασ των μελϊν τουσ. Επί τθσ 
αρχισ, θ ςυνειςφορά τθσ Ρ.Α.Λ ςτθ ςυηιτθςθ για τθ διαμόρφωςθ ενόσ ευζλικτου και διαφανοφσ 
πλαιςίου για τθν ίδρυςθ, οργάνωςθ και λειτουργία των Ανεξάρτθτων Αρχϊν με ζναν ενιαίο 
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τρόπο, κα πρζπει να κεωρείται δεδομζνθ και ζνταξι τθσ ςε αυτό, δυνατι, αλλά και κεμιτι. Πλθν 
όμωσ, τυχόν ζνταξθ τθσ Αρχισ ςε κάποια άλλθ υφιςτάμενθ, ι άλλωσ ςυνζνωςθ περιςςότερων 
ςε μια ενιαία, κα ιταν ατελζςφορθ, επιηιμια και το αποτζλεςμα αλυςιτελζσ ςε ςχζςθ με τισ 
προκζςεισ εξορκολογιςμοφ, όπωσ αυτζσ ζχουν τεκεί ζωσ ςιμερα. Σα επιχειριματα που 
τεκμθριϊνουν τθν κζςθ αυτι τθσ Αρχισ αναλφονται ωσ ακολοφκωσ: 

i. Ο ιδρυτικόσ νόμοσ τθσ Ρ.Α.Λ (αλλά και τθσ Α.Α.Δ.Ε) ωσ Ανεξάρτθτθ Αρχι, είναι ο 
εφαρμοςτικόσ νόμοσ 4389/2016, ςε πρόςφατθ εκτζλεςθ ωσ-λεγόμενθσ ειδικισ 
μνθμονιακισ υποχρζωςθσ, και ο ςκοπόσ του παραμζνει ιςχυρόσ. Ο νόμοσ αυτόσ αποτελεί 
διεκνι και ευρωπαϊκι υποχρζωςθ τθσ χϊρασ, εντόσ του οποίου αναφζρεται επί τοφτου θ 
ίδρυςθ μιασ νζασ εξειδικευμζνθσ Αρχισ και όχι άλλωσ. 

ii. Η Ρ.Α.Λ μοιράηεται κοινό δικαιοπρακτικό κεμζλιο ιδρυτικϊν διατάξεων με τθν Α.Α.Δ.Ε, και τθν 
περαιτζρω εξειδίκευςθ των αρμοδιοτιτων τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ και του Ελλθνικοφ 
Δθμοςιονομικοφ υμβουλίου, αμφότερα πθγάηοντα από τθ φμβαςθ Χρθματοδοτικισ 
Διευκόλυνςθσ (ΧΔ) τθσ 19θσ Αυγοφςτου 2015, για τθν υπογραφι τθσ οποίασ, χορθγικθκε 
εξουςιοδοτικι διάταξθ με το Ν.4336/2015, Α.3 . Η εκπλιρωςθ τθσ τότε μνθμονιακισ 
υποχρζωςθσ είναι αφ’ ενόσ προζχουςα τθσ παροφςασ και αφ’ ετζρου, αποτελεί ρθτι 
πρόβλεψθ (conditio sine qua non) θ διαςφάλιςθ ειδικά τθσ «πλήρουσ λειτουργικότητάσ τησ 
Ρ.Α.Λ», ςφμφωνα με τον όρο 4.3 τθσ ΧΔ. Σζλοσ, ςφμφωνα με τον όρο 4.4 τθσ ίδιασ ςφμβαςθσ, 
θ ίδρυςι τθσ Αρχισ και θ τεχνικι τθσ ικανότθτα να επιβλζπει τισ ςυμβάςεισ ολικισ 
παραχϊρθςθσ λιμζνων και των επενδφςεων αυτϊν, αποτελοφν μθ υποκείμενεσ ςε ουςιϊδεισ 
μεταβολζσ δεςμεφςεισ για το Ελλθνικό Δθμόςιο, με δε ρθτι αναφορά ςτθν «ςυνεχή 
εφαρμογή των ςυμφωνημζνων πολιτικών επί πολλά ζτη». υνεπϊσ, για όλεσ τισ ανωτζρω 
Αρχζσ δεν υφίςταται πεδίο δομικισ κεςμικισ τουσ μεταρρφκμιςθσ. 

iii. Η Ρ.Α.Λ. δεν επιβαρφνει τον κρατικό προχπολογιςμό, με τα ζςοδά τθσ προζρχονται 
αποκλειςτικά από ανταποδοτικό τζλοσ 0,2% επί των ετιςιων εςόδων κάκε εμπορικοφ 
λιμζνοσ, των Λιμενικϊν Σαμείων και 0,3% για τουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων (Άρκρο 124, Ν. 
4389/2016). Δεν υφίςταται κακ’οιονδιποτε τρόπο νομικι υποχρζωςθ του Ελλθνικοφ 
Δθμοςίου για ενίςχυςθ ι επιχοριγθςθ τθσ Αρχισ. Σα ετιςια ζςοδά τθσ Αρχισ είναι ~0,65 εκ. 
€ εκ των οποίων το 85% κόςτοσ μιςκοδοςίασ. Ωσ εκ τοφτου, δεν προκφπτει πεδίο 
ςταυροειδοφσ επιδότθςθσ άλλθσ Αρχισ ςε περίπτωςθ ςυνζνωςθσ.  

iv. Δεν υφίςταται πεδίο εξοικονομιςεων ςε περίπτωςθ ςυνζνωςθσ με άλλεσ Αρχζσ κακότι: α) 
Εκ του νόμου θ Ρ.Α.Λ. ζχει λιτι οργάνωςθ, και ςε πλιρθ ανάπτυξθ, ςυμπεριλαμβανομζνων 
των εκτελεςτικϊν μελϊν τθσ Διοίκθςθσ, ζχει 18 μιςκοδοτοφμενα ςτελζχθ εκ των οποίων 
μόνον τα 3 ςε κζςεισ διοικθτικϊν – οικονομικϊν λειτουργιϊν. υνεπϊσ δεν υφίςταται πεδίο 
παροχισ υποςτιριξθσ προσ άλλουσ φορείσ, κακότι θ Αρχι ζχει ακριβϊσ τον αρικμό του 
προςωπικοφ που απαιτείται για τθ λειτουργία τθσ. β) Η Ρ.Α.Λ δεν ζχει πάγια λειτουργικά 
ζξοδα οφτε βαρφνεται με πολυετείσ υποχρεϊςεισ. Σα γραφεία τθσ είναι παραχωρθμζνα από 
το τ. Σαμείο Προνοίασ Αξιωματικϊν Εμπορικοφ Ναυτικοφ, ενϊ από πλευράσ τθλεπικοινωνιϊν 
και δικτφων καλφπτεται από το Λιμενικό ϊμα. υνεπϊσ, τυχόν μζτρα εξορκολογιςμοφ 
κόςτουσ που περιλαμβάνουν ςυςτεγάςεισ κα ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αφξθςθ του κόςτουσ 
και όχι τθ μείωςι του. 

v. Η ίδρυςθ και λειτουργία τθσ Ρ.Α.Λ., πλζον των ρυκμιςτικϊν αρμοδιοτιτων, ζρχεται να 
καλφψει τισ ανάγκεσ εξειδικευμζνθσ εποπτείασ ςφνκετων ςυμβάςεων ολικισ παραχϊρθςθσ 
των λιμζνων Πειραιά και Θεςςαλονίκθσ, που δεν υφίςτανται ςε άλλθ χϊρα τθσ Ε.Ε. Βαςικι 
παράμετροσ τθσ αςκοφμενθσ εποπτείασ αποτελεί θ ςυνεχισ και αδιάλειπτθ λειτουργία τθσ 
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Αρχισ. Επιπρόςκετα, το πεδίο ρφκμιςθσ τθσ, είναι το Εκνικό Λιμενικό φςτθμα, ανεπτυγμζνο 
ςε 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμισ, 114 κατοικθμζνων νιςων και αποτελοφμενο από άνω 
των 900 λιμζνων, τερματικϊν, όρμων και καταφυγίων, τα περιςςότερα εκ των οποίων 
υπάγονται ςε 93 νομικά πρόςωπα δθμοςίου δικαίου (Λιμενικά Σαμεία και Δθμοτικά Λιμενικά 
Σαμεία), και ςε 13 ανϊνυμεσ εταιρίεσ (Οργανιςμοφσ Λιμζνων) που διαχειρίηονται τα 
μεγαλφτερα λιμάνια διεκνοφσ και εκνικισ ςθμαςίασ, κακϊσ και 79 ιδιωτικά τερματικά και 
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, και λιμζνεσ ςκαφϊν αναψυχισ. 

vi. Οι ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ αποτελοφν μόνον ζνα υποςφνολο των αρμοδιοτιτων τθσ 
Αρχισ1: Η Ρ.Α.Λ. βάςει νόμου, όπωσ προαναφζρκθκε, είναι επιφορτιςμζνθ με εποπτικζσ και 
ελεγκτικζσ αρμοδιότθτεσ επί των υμβάςεων ολικισ Παραχϊρθςθσ Λιμζνων, αςκϊντασ τα 
ςυμβατικά δικαιϊματα του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ςτο όνομα και για λογαριαςμό του. 
Αποτελεί δε, οιονεί δικαιοδοτικό όργανο και ζχει τθν αρμοδιότθτα να διεξάγει 
διαμεςολάβθςθ και διαιτθςία. Η Ρ.Α.Λ με τθν άςκθςθ διαιτθςίασ εντάςςεται ωσ φορζασ τθσ 
ευρφτερθσ λιμενικισ και ναυτιλιακισ ςυςτάδασ του Πειραιά (port and maritime cluster). 
υνεπϊσ, λόγω του πολυςφνκετου χαρακτιρα τθσ Ρ.Α.Λ δεν υπάρχει πεδίο ςυνεργιϊν με 
άλλεσ Αρχζσ. Η αντίλθψθ ότι θ ρφκμιςθ των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, ζχει κοινό ρυκμιςτικό 
πεδίο με άλλεσ υπθρεςίεσ ι κλάδουσ υφιςτάμενων επιμζρουσ Αρχϊν – ρυκμιςτϊν 
ανταγωνιςμοφ, οι οποίεσ ζχουν ωσ επίκεντρο βιομηχανίεσ δικτφου (ενζργεια, 
τθλεπικοινωνίεσ, ςιδθρόδρομοσ και γενικότερα μεταφορζσ) αποτελεί πλάνθ. Οι βιομθχανίεσ 
δικτφου ζχουν ςθμαντικά κοινά χαρακτθριςτικά μεταξφ τουσ ςε οικονομικό και νομικό πεδίο 
(πρόςβαςθ ςτθν αγορά, διαπίςτωςθ δεςπόηουςασ κζςθσ, πρόςβαςθ και χριςθ αναγκαίων 
υποδομϊν κ.α.), αλλά όχι με τθν Ρ.Α.Λ., κακότι οι ςχεδόν όλεσ οι λιμενικζσ υπθρεςίεσ εξ’ 
οριςμοφ δεν διζπονται από τισ αρχζσ αυτζσ. Σο ρυκμιςτικό πεδίο τθσ Ρ.Α.Λ αφορά ςε 
υπθρεςίεσ υποδομϊν εφοδιαςτικισ (logistics) και όχι ςτα μεταφορικά δίκτυα (οδικά, 
ςιδθροδρομικά, καλάςςια) που αυτζσ εξυπθρετοφν. Επί παραδείγματι, μια εκ των λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν, οι λεγόμενεσ υπθρεςίεσ επιβατϊν, ςτθν περίπτωςθ τθσ Ρ.Α.Λ. αφορά ςτθν 
εξυπθρζτθςθ των εντόσ του λιμζνα και όχι ςτθν μεταφορά των. Σο ρυκμιηόμενο πεδίο από 
τθν Αρχι, περιλαμβάνει τθν εποπτεία τθσ ςυμβατικισ τάξθσ ενόσ κακετοποιθμζνου 
καταλόγου υπθρεςιϊν – αγορϊν, ςτισ οποίεσ εντάςςονται θ εντόσ λιμενικισ ηϊνθσ 
ρυμοφλκθςθ, πλοιγθςθ, πρόςδεςθ-πρυμνοδζτθςθ, εφοδιαςμόσ με καφςιμα, διαχείριςθ 
ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων πλοίων και ςκαφϊν αναψυχισ, υπθρεςίεσ 
φορτοεκφόρτωςθσ, υπθρεςίεσ επιβατϊν, φφλαξθσ και αςφάλειασ, κακαριςμοφ, εφοδιαςμοφ, 
βυκοκόρθςθσ κ.α.  

vii. Η πρόβλεψθ για τθν ίδρυςθ και θ ίδια θ ίδρυςθ και λειτουργία τθσ Αρχισ ζχουν ενεργιςει 
καταλυτικά για τθν εν τζλει τελεςφόρθςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ Λιμζνων. Συχόν 
ζνταξθ τθσ ςε άλλθ υφιςτάμενθ Αρχι, ι άλλωσ ςυνζνωςθ περιςςότερων ςε μια ενιαία, κα 
πλιξει de facto ανεπανόρκωτα τθν οικονομικι, και εντζλει τθν λειτουργικι ανεξαρτθςία τθσ, 
και κατ’ επζκταςθ τθν αςφάλεια δικαίου και του επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ για τουσ 
ιδιϊτεσ παραχωρθςιοφχουσ και κα αποτρζψει νζουσ επενδυτζσ. Εξ’ αντιδιαςτολισ τυχόν 
ςυνζνωςθ τθσ Ρ.Α.Λ με εξαςφάλιςθ τθσ αναγκαίασ οικονομικισ και λειτουργικισ αυτονομίασ, 
είναι προδιλωσ αλυςιτελισ, κακιςτϊντασ οιαδιποτε ςυνζνωςθ άνευ νοιματοσ. 

                                                           
1
 το πεδίο αρμοδιοτιτων τθσ Ρ.Α.Λ, περιλαμβάνεται και θ επιβολι ζκτακτων μζτρων και οι ζλεγχοι ςε επιχειριςεισ 

και φορείσ, υπό τθν κακοδιγθςθ αρμόδιου ειςαγγελζα. Εξ αντικζτου, θ επιβολι διοικθτικϊν προςτίμων αποτελεί 
αρμοδιότθτα θ οποία ςυνδζεται με τθν εξαςφάλιςθ τθσ καλόπιςτθσ τιρθςθσ τθσ διαδικαςίασ και τθν παροχι 
επαρκοφσ και αλθκοφσ πλθροφόρθςθσ τθσ Αρχισ από πλευράσ των εποπτευομζνων. 

ΑΔΑ: Ψ35Ν46Μ445-47Α



5 
 

viii. Συχόν ζνταξθ τθσ Αρχισ ςε κάποια άλλθ υφιςτάμενθ, ι άλλωσ ςυνζνωςθ περιςςότερων ςε 
μια ενιαία και αξιοποίθςθ του εξειδικευμζνου ςε λιμενικά κζματα προςωπικοφ τθσ ςε ζτερα 
αντικείμενα που χριηουν ρφκμιςθσ, εν δυνάμει κα μετακυλιςει λειτουργικά προβλιματα ι 
ανεπάρκειεσ άλλων Αρχϊν ςτθ Ρ.Α.Λ. με εμφανι τον κίνδυνο να επαπειλθκεί θ ομαλι 
λειτουργία να μειωκεί θ αποτελεςματικότθτά τθσ. Η διαταραχι αυτι κα κοςτίςει τόςο τθν 
βλάβθ του ζργου επί τθσ εποπτείασ των ςυμβάςεων ολικισ παραχϊρθςθσ, όςο και ςε 
ςχεδιαηόμενεσ υποπαραχωριςεισ των ελλθνικϊν λιμζνων ςε ςχζςθ με υποδομζσ 
κρουαηιζρασ κ.α. 

ix. Κατ’ αντιςτοιχίαν με τθν Αρχι Προςταςίασ Προςωπικϊν Δεδομζνων θ οποία εποπτεφει το 
πεδίο του Γενικοφ Κανονιςμοφ Προςταςίασ Δεδομζνων 2016/679, θ Ρ.Α.Λ καλείται να 
εφαρμόςει τον πρόςφατο Κανονιςμό 2017/352 για τθν απελευκζρωςθ των λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν, ο οποίοσ κεςπίηει κοινό ευρωπαϊκό πλαίςιο όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων και τα 
τζλθ λιμενικϊν υπθρεςιϊν και λιμενικϊν υποδομϊν. 

x. Η βάςει νόμου οργάνωςθ και λειτουργία τθσ ζχει αποδειχτεί αποτελεςματικι. Εντόσ του 
2017 θ Αρχι εξζδωςε 34 άμεςα εκτελεςτζσ Αποφάςεισ, 4 γνωμοδοτιςεισ, ενϊ παράλλθλα α) 
ο αρικμόσ καταγγελιϊν αυξικθκε ραγδαία, β) ςτο πεδίο εποπτείασ και άςκθςθσ των 
ςυμβατικϊν δικαιωμάτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου τον Φεβρουάριο του 2018 εντάχκθκε 
μετά τθν Ο.Λ.Π και θ Ο.Λ.Θ Α.Ε, διπλαςιάηοντασ το ζργο τθσ. 

xi. Η λειτουργία τθσ αρχισ αποτελεί πυλϊνα ςτακερότθτασ και αςφάλειασ δικαίου για 
δομικοφσ κλάδουσ τθσ εκνικισ οικονομίασ: 

 Σον κλάδο τθσ εφοδιαςτικισ (logistics), αλλά και το ςφνολο των βιομθχανιϊν που 
χρθςιμοποιοφν λιμζνεσ για τισ ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν και τισ εξαγωγζσ ενδιάμεςων / 
τελικϊν προϊόντων. 

 Σθν ακτοπλοϊα με 218 πλοία που εξυπθρετοφν 105 δρομολογιακζσ γραμμζσ και 56 
ςυνδζςεισ δθμόςιασ υπθρεςίασ  

 Σον κλάδο των τουριςτικϊν πλοίων και ςκαφϊν αναψυχισ με 3.700 τουριςτικά πλοία 
και 1.000 θμερόπλοια με ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτα δθμόςια ζςοδα, ςτθν απαςχόλθςθ 
και ςτον τουριςμό.  

 Σον κλάδο τθσ κρουαηιζρασ, με ςθμαντικι ςυνειςφορά ςτισ τοπικζσ κοινωνίεσ των και 
ςθμαντικζσ προοπτικζσ αφξθςθσ. 

 Σθ ναυτιλία, με δραςτθριότθτα που αντιςτοιχεί ςε άνω 7% του ΑΕΠ τθσ χϊρασ, 
παρζχοντασ άμεςθ και ζμμεςθ απαςχόλθςθ ςε 200 χιλιάδεσ εργαηόμενουσ. θμαντικό 
τμιμα τθσ ελλθνικισ ναυτιλίασ, κατά κφριο λόγο θ λεγόμενθ ναυτιλία μικρϊν 
αποςτάςεων, εξυπθρετείται από ελλθνικοφσ λιμζνεσ με ςθμαντικι προςτικζμενθ αξία 
ςτθν οικονομία και κομβικό ςθμαντικό ρόλο ςτον εφοδιαςμό και το εμπόριο των νθςιϊν. 

Εκτόσ του εκνικοφ πεδίου, θ Ρ.Α.Λ ζχει να διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο, κακότι οι εξελίξεισ 
ςτο διεκνζσ και ευρωπαϊκό περιβάλλον τθσ λιμενικισ βιομθχανίασ είναι ραγδαίεσ τα τελευταία 
ζτθ, και θ ςχθματοποίθςθ ςυμμαχιϊν μεταξφ διεκνϊν εταιριϊν διαχείριςθσ λιμενικϊν 
τερματικϊν (global operators), μεγάλων ναυτιλιακϊν εταιριϊν και εταιριϊν logistics (mega 
carriers) αμβλφνουν τουσ διαχωριςμοφσ μεταξφ τθσ λιμενικισ βιομθχανίασ, ναυτιλίασ και 
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εταιριϊν μεταφορϊν και logistics διαμορφϊνοντασ ζνα ωσ-λεγόμενο μετα-παγκοςμιοποιθμζνο 
πλαίςιο που χριηει ρφκμιςθσ ςε διεκνικό, ευρωπαϊκό και παγκόςμιο επίπεδο. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Να κάνει ομόφωνα δεκτό το ανωτζρω κείμενο Πλαιςίου Αρχϊν και Θζςεων τθσ Ρ.Α.Λ. και 
περαιτζρω χορθγεί ςτον Πρόεδρο τθσ Αρχισ τθν εξουςιοδότθςθ προκειμζνου να προβεί ςτθν 
αποςτολι του προσ οποιοδιποτε αρμόδιο φορζα απαιτθκεί.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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