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ΑΠΟΦΑΘ 66/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΘ 39η
ΘΕΜΑ 6ο: «Παρατηρήςεισ και Προτάςεισ τησ Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ Λιμζνων επί των άρθρων 1 ζωσ
32 του ςχεδίου νόμου με τίτλο «Θζματα υδατοδρομίων, αςτικών οδικών μεταφορών
και λοιπζσ διατάξεισ» των Τπουργείων Εςωτερικών, Εθνικήσ Αμφνησ, Δικαιοςφνησ και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ναυτιλίασ
και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, Προςταςίασ του Πολίτη, του Αναπληρωτή Τπουργοφ
Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του Τπουργοφ Τποδομών και Μεταφορών».
Σθν 27θ επτεμβρίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 14:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 39θ 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
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Γρίνοσ πυρίδων
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα
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τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν υπ’ αρικ. πρωτ. 420/26.09.2018
Ειςιγθςι του, αναφορικά με τισ Παρατθριςεισ και Προτάςεισ τθσ Αρχισ, επί των άρκρων 1 ζωσ
32 του ςχεδίου νόμου με τίτλο «Θζματα υδατοδρομίων, αςτικϊν οδικϊν μεταφορϊν και λοιπζσ
διατάξεισ» του Τπουργείου Τποδομϊν και Μεταφορϊν. Η ανωτζρω ειςιγθςθ του Προζδρου
άγεται εκτάκτωσ ενϊπιον τθσ Αρχισ, και αποτελοφν τισ κζςεισ τθσ Αρχισ, όπωσ τισ ανζπτυξε ο
Πρόεδροσ ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Παραγωγισ και Εμπορίου τθν Σετάρτθ 26.09.2018, κατά τθν
τρίτθ ςυνεδρίαςθ αυτισ και ακρόαςθ των εξωκοινοβουλευτικϊν φορζων. Σα μζλθ μθ
αντιτικζμενα ςτθν ςυηιτθςθ και εξζταςθ του εν λόγω κζματοσ, αποδζχκθκαν τθν πρόςκεςθ του
ωσ εκτάκτου κζματοσ ςτθν θμεριςια διάταξθ τθσ 39 θσ ςυνεδρίαςθσ, και προχϊρθςαν ςτθν
ςυηιτθςι του.
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,

ΚΕΦΘΘΚΕ Ω ΕΞΘ
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. Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018,
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
6. Σο ςχζδιο νόμου «Θζματα υδατοδρομίων, αςτικϊν οδικϊν μεταφορϊν και λοιπζσ διατάξεισ»
των Τπουργείων Εςωτερικϊν, Εκνικισ Αμφνθσ, Δικαιοςφνθσ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,
Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Προςταςίασ
του Πολίτθ, του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του Τπουργοφ
Τποδομϊν και Μεταφορϊν, ωσ είναι ανθρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βουλισ των Ελλινων.
7. Σθν αιτιολογικι ζκκεςθ, θ οποία ςυνοδεφει το ανωτζρω ςχζδιο νόμου, ωσ είναι ανθρτθμζνο
ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Βουλισ των Ελλινων.
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Τπαγωγή - Αιτιολογικό
Αρχικά, δζον όπωσ αναφερκεί, ότι τα λιμάνια και οι λιμενικζσ υπθρεςίεσ ιδθ ζχουν οριοκετθμζνθ
και ρυκμιςμζνθ λειτουργία ςε ζνα πολφπλοκο περιβάλλον και καλοφνται να εξυπθρετιςουν τθν
αςφαλι και αποτελεςματικι διακίνθςθ επιβατϊν και φορτίων. Σο προτεινόμενο ςχζδιο νόμου
επικεντρϊνεται ςτα βιματα και ςτισ τεχνικζσ προχποκζςεισ για τον ςυντονιςμό των φορζων,
προκειμζνου να προςτεκεί και να λειτουργιςει ζνα νζο είδοσ τερματικοφ εντόσ χερςαίασ και
καλάςςιασ λιμενικισ ηϊνθσ.
Ο επιβάτθσ ζχει τθν ίδια ιδιότθτα και ανάγκεσ εξυπθρζτθςθσ εντόσ λιμζνα, είτε αποβιβάηεται από
πλοίο τθσ ακτοπλοΐασ, είτε από άλλο μζςο, ςτθν παροφςα περίπτωςθ, υδροπλάνο. Σο ίδιο ιςχφει
και για τθν διακίνθςθ και τθν φορτοεκφόρτωςθ φορτίων και εμπορευμάτων. Κατ’ αντιςτοιχίαν, το
νζο μζςο ζχει ανάλογεσ και αντίςτοιχεσ ανάγκεσ με ζνα πλοίο εξυπθρζτθςθσ μζςω λιμενικϊν
υπθρεςιϊν, όπωσ, ενδεικτικά, ανάγκεσ παροχισ καυςίμων, εφοδίων, αποκομιδισ απορριμμάτων,
υπθρεςιϊν αςφαλείασ, πρόςδεςθσ και πλοιγθςθσ.
Εν προκειμζνω, το ςχζδιο νόμου κα πρζπει να νοείται ότι δεν αναφζρεται ςε αεροδρόμιο το
οποίο παρεμπιπτόντωσ ςυνορεφει με ζναν λιμζνα, αλλά ουςιαςτικά ςε ζνα λιμενικό τερματικό
ειδικισ χριςθσ, (ελλιμενιςμοφ υδροπλάνων), εντόσ λιμζνα και εντόσ λιμενικισ ηϊνθσ, και ωσ εκ
τοφτου κα πρζπει να εφαρμόηονται ρθτά οι διατάξεισ του Ν.4389/2016.
Οι ειδικζσ και γενικζσ παρατθριςεισ τθσ Αρχισ επί του νομοςχεδίου είναι οι εξισ:
!1

Ειςαγωγή ςτο Άρθρο 4 εμβόλιμησ παρ. 7

«7) Στισ λιμενικέσ υπηρεςίεσ που αναφέρονται ςτον παρόντα νόμο εφαρμόζονται τα άριρα
108, 112, 113, 114 και 124 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπωσ ιςχφει.»
Παρατηρήςεισ / Προςθήκη Αιτιολογικήσ
«Η ρθτι ςυμπερίλθψθ άρκρων του Ν.4389/2016 επιτάςςεται από τθν ανάγκθ για διαςφάλιςθ τθσ
νομιμότθτασ, των ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων διαχείριςθσ και
εκμετάλλευςθσ του εκνικοφ λιμενικοφ ςυςτιματοσ, του ελζγχου, τθσ εποπτείασ, τθσ ρφκμιςθσ
των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, τθσ τιρθςθσ τθσ ςυμβατικισ τάξεωσ, τθσ διαφάνειασ και του
ελευκζρου ανταγωνιςμοφ, όπωσ αυτζσ οφείλουν να αςκοφνται αυτοτελϊσ και αδιαταράκτωσ από
τθν κακ’ φλθν αρμόδια, Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.), επί του ςυνόλου των λιμενικϊν
εγκαταςτάςεων τθσ επικράτειασ.».

!2

Αναδιατφπωςη Άρθρου 15 παρ. 2 εδ. ςτ.

Από: «Για την εξζταςη τησ αίτηςησ ακολουθείται η διαδικαςία του άρθρου 12 για τη διαβίβαςη
μόνο των τροποποιοφμενων δικαιολογητικών ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ.»
ε: «Για την εξζταςη τησ αίτηςησ ακολουθείται η διαδικαςία του άρθρου 12 για τη διαβίβαςη
μόνο των τροποποιοφμενων δικαιολογητικών ςτισ αρμόδιεσ υπηρεςίεσ και τησ ςφμβαςησ
παραχώρηςησ ςτη Ρυιμιςτικθ Αρχθ Λιμένων (Ρ.Α.Λ).».
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Παρατηρήςεισ /Προςθήκη Αιτιολογικήσ Ζκθεςησ
«κόπιμο είναι όπωσ προβλεφκεί από το νομοκζτθ, θ αποςτολι φακζλου και ςτθν Ρυκμιςτικι
Αρχι Λιμζνων, προκειμζνου να ζχει τθν ευχζρεια να ελζγξει προλθπτικά τθν ςφμβαςθ
παραχϊρθςθσ και τθ ςυμβατότθτα αυτισ και τθσ επερχόμενθσ μεταβίβαςθσ ωσ προσ τθν τιρθςθ
μεταξφ άλλων, τθσ νομιμότθτασ, τθσ ςυμβατικισ τάξθσ, τθσ διαφάνειασ και των κανόνων
ανταγωνιςμοφ.».

!3

Αναδιατφπωςη Άρθρου 21 εδάφιο β

Από: «Ο ςχετικόσ τιμοκατάλογοσ υπηρεςιών κοινοποιείται ςτο Τ.Ε.Μ., ςτην εποπτική αρχή τελών
αερολιμζνων τησ Υ.Π.Α. και ςτην αρμόδια Δ/νςη του Υπουργείου Οικονομικών.»
ε: «Ο ςχετικόσ τιμοκατάλογοσ υπηρεςιών κοινοποιείται ςτο Τ.Ε.Μ., ςτην εποπτική αρχή τελών
αερολιμζνων τησ Υ.Π.Α., ςτη Ρυιμιςτικθ Αρχθ Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και ςτην αρμόδια Δ/νςη του
Υπουργείου Οικονομικών».
Παρατηρήςεισ/Προςθήκεσ Αιτιολογικήσ Ζκθεςησ
«Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων είναι κατ’ άρκρα 112-113 του Ν.4389/2016 αρμόδια ωσ προσ τθ
μεκοδολογία και κακοριςμοφ λιμενικϊν υπθρεςιϊν και τελϊν λιμενικϊν υποδομϊν και, ωσ εκ
τοφτου, επιβάλλεται θ ςυγκοινοποίθςθ των τιμολογίων των παρεχομζνων υπθρεςιϊν.».
!4

Γενικζσ Παρατηρήςεισ

Παρατίκενται οι κατωτζρω γενικζσ παρατθριςεισ επί διατάξεων του ςχεδίου νόμου, επί ςκοπό
να αποτελζςουν αιτία επανελζγχου των, και τοφτεσ όπωσ τφχουν τησ προςήκουςασ νομικήσ
τεκμηρίωςησ, προ τθσ κατάκεςθσ του ςχεδίου νόμου ενϊπιον τθσ Ολομελείασ τθσ Βουλισ:
i.

ii.

Επί του κειμζνου ενδεχομζνωσ να προκφπτουν αςυμβατότθτεσ. υγκεκριμζνα, κα πρζπει
να υπάρχει ειδικι μζριμνα για το γεγονόσ ότι ειςάγεται ζνα νζο είδοσ τερματικοφ εντόσ
χερςαίασ και καλάςςιασ λιμενικισ ηϊνθσ. Επομζνωσ, κα πρζπει ιδιαιτζρωσ να λθφκεί υπ’
όψιν το κανονιςτικό πλαίςιο εντόσ του οποίου ιδθ λειτουργοφν οι λιμζνεσ, όπωσ ο ΚΔΝΔ
(ν.δ. 173/1977, ΦΕΚ Α 261), αλλά και ο Ν. 2971/2001 «Αιγιαλόσ, παραλία και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 285), ςε ςχζςθ με τον οριςμό του λιμζνα και τθν παραχϊρθςθ
χερςαίασ και καλάςςιασ ηϊνθσ λιμζνα και τισ ειδικότερεσ υποχρεϊςεισ που απορρζουν εξ
αυτοφ, και το κανονιςτικό πλαίςιο λειτουργίασ και εποπτείασ των φορζων διαχείριςθσ,
ςυμπεριλαμβανομζνου του ν. 4389/2016.
Σο άρκρο 15 παράγραφοσ 1 περίπτωςθ δ του ςχεδίου νόμου κακιςτά τθν άδεια
λειτουργίασ αμεταβίβαςτθ για χρονικό διάςτθμα δφο ετϊν και πριν από τθν περάτωςθ
των εργαςιϊν, όμωσ, προκειμζνου θ διάταξθ αυτι να μθν αποτελζςει εφαλτιριο και
κίνθτρο για τθν εμπορία αδειϊν λειτουργίασ υδατοδρομίων, κα πρζπει να αναδιατυπωκεί
και, αφ’ ενόσ θ περίοδοσ των δφο ετϊν να αυξθκεί επί ςκοπό να εξαςφαλιςτεί ότι θ
κατοχι άδειασ λειτουργίασ κα είναι μακροχρόνια. Αφετζρου δε, θ πάροδοσ τθσ χρονικισ
προκεςμίασ και θ περάτωςθ των εργαςιϊν κα πρζπει να ρθτά και με ςαφινεια να
αποτελοφν ξεχωριςτζσ και ςωρευτικά προαπαιτοφμενεσ προχποκζςεισ για τθ μεταβίβαςθ
4
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iii.

iv.

v.

vi.

άδειασ λειτουργίασ υδατοδρομίου και να μθν αφινεται πεδίο αμφιςβιτθςισ τουσ εκ
μζρουσ των φορζων.
το άρκρο 15 του ςχεδίου νόμου, περί ρφκμιςθσ τθσ δυνατότθτασ μεταβιβάςεωσ των
αδειϊν ίδρυςθσ και λειτουργίασ υδατοδρομίου, δεν αναφζρεται ρθτϊσ θ αρμόδια
υπθρεςία, ενϊπιον τθσ οποίασ κατατίκεται το αίτθμα για τθν ζγκριςθ τθσ μεταβίβαςθσ.
Προτείνεται ρθτόσ οριςμόσ και όχι δια παραπομπισ. Επιπλζον το ίδιο άρκρο δεν
ςυντονίηεται προσ τουσ οριςμοφσ του άρκρου 1 για τθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ και
ςφμβαςθ υδατοδρομίου, προκειμζνου να είναι ςαφζσ προσ τι δφναται να παραχωρθκεί,
με ποιουσ όρουσ και ποια θ ακολουκθτζα διαδικαςία.
το άρκρο 21 του ςχεδίου νόμου, περί ρυκμίςεωσ τθσ ζκδοςθσ των τιμολογίων υπθρεςιϊν
από τον φορζα λειτουργίασ, ειςάγεται απόκλιςθ από τθν ζκδοςθ Κοινισ Τπουργικισ
Απόφαςθσ αναφορικά με τα ανϊτατα όρια τιμϊν, όπωσ ιςχφει ςιμερα. Περαιτζρω, θ
διάταξθ δεν προβλζπει τρόπο προςικουςασ δθμοςιότθτασ του τιμολογίου.
υμπλθρωματικά τθσ παρατιρθςθσ !1, ςτο άρκρο 4, υφιςτάμενθ παρ. 7, αναφζρονται οι
αρμοδιότθτεσ του φορζα λειτουργίασ υδατοδρομίου, ο οποίοσ φαίνεται να απολαμβάνει
ενόσ ιδιαιτζρωσ ευρφ πεδίο αρμοδιοτιτων και εξουςιϊν και επί των
δραςτθριοποιουμζνων επιχειριςεων εντόσ υδατοδρομίου. Πλθν όμωσ, τίκεται ηιτθμα
ελζγχου και εποπτείασ αυτοφ για τισ υπθρεςίεσ που προςφζρονται εντόσ τθσ λιμενικισ
ηϊνθσ, το οποίο αδυνατεί να ελζγξει νομικά ο αντιςυμβαλλόμενόσ του φορζασ ίδρυςθσ. ε
επίρρωςθ αυτοφ, θ αδιάκριτθ αναφορά του ν. 4389/2016 απζνειμε τθν αρμοδιότθτα αυτι
τθσ εποπτείασ και τιρθςθσ τθσ ςυμβατικισ τάξθσ, νομιμότθτασ και ανταγωνιςμοφ εντόσ
λιμενικισ ηϊνθσ ςτθ Ρ.Α.Λ., και μόνον, και για το λόγο αυτό κα πρζπει θ εφαρμογι του ν.
4389/2016 ρθτά να περιλθφκεί ςτο ςχζδιο νόμου.
Προτείνεται θ επαναδιατφπωςθ του άρκρου 23, το οποίο αφορά ςτθν εκπαίδευςθ
προςωπικοφ υδατοδρομίου, προκειμζνου να κακίςταται ρθτι θ υποχρζωςθ τιρθςθσ του
Κϊδικα ISPS ςτα εγχειρίδια του υδατοδρομίου κακϊσ και ςτθν φλθ τθσ εκπαίδευςθσ του
προςωπικοφ.

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

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ
Να κάνει ομόφωνα δεκτό το ανωτζρω κείμενο παρατθριςεων και προτάςεων επί του ςχεδίου
νόμου με τίτλο «Θζματα υδατοδρομίων, αςτικών οδικών μεταφορών και λοιπζσ διατάξεισ» των
Τπουργείων Εςωτερικϊν, Εκνικισ Αμφνθσ, Δικαιοςφνθσ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,
Οικονομικϊν, Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ, Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, Προςταςίασ του
Πολίτθ, του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και του Τπουργοφ Τποδομϊν
και Μεταφορϊν, και περαιτζρω χορθγεί ςτον Πρόεδρο τθσ Αρχισ τθν εξουςιοδότθςθ
προκειμζνου να προβεί ςτθν αποςτολι του ανωτζρω κειμζνου προσ οποιοδιποτε αρμόδιο φορζα
απαιτθκεί.
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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