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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2018

Αριθ. Πρωτ.: 6000/577/2018

Προς: Ως Π.Δ. 

Θέμα: Εφαρμογή ν. 4389/2016 (Α’ 94) και ν. 4404/2016 (Α'126)

Σας  ενημερώνουμε  ότι  στις  27  Μαΐου  2016  δημοσιεύθηκε  στην
Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  ο  ν.  4389/2016  (Α’  94)  «Επείγουσες  διατάξεις  για  την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και άλλες διατάξεις.». 

Ειδικότερα,  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων  127  επ.  του  νόμου  αυτού,
ιδρύθηκε η Δημόσια Αρχή Λιμένων. 

Κατόπιν θέσης σε ισχύ των ανωτέρω διατάξεων διευκρινίζονται τα εξής:

1. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΑΛ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΠ ΑΕ ΚΑΙ ΟΛΘ ΑΕ
 
      Από τα αναφερόμενα στις αιτιολογικές εκθέσεις των νόμων 4404/2016

και  4522/2016  που  κύρωσαν  τις  Συμβάσεις  Παραχωρήσεις  μεταξύ  του  Ελληνικού
Δημοσίου  και  των  Οργανισμών  Λιμένων  Πειραιά  και  Θεσσαλονίκης  αντίστοιχα,
προκύπτει  ότι  μετά  την  ιδιωτικοποίηση  οι  Οργανισμοί  αυτοί  έχουν  απολέσει  το
χαρακτήρα τους  ως νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου “διφυούς”  χαρακτήρα και
έχουν μεταταγεί σε καθεστώς νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με αμιγή χαρακτήρα
επιχειρηματικής εκμετάλλευσης.  Οπότε καθίσταται  μη συμβατή με τον ιδιωτικό τους
πλέον  χαρακτήρα,  η  διατήρηση  των  αρμοδιοτήτων  που  εμπεριέχουν  ενάσκηση
δημόσιας εξουσίας, ιδίως κανονιστικής υφής. Για το λόγο αυτό άλλωστε η Δημόσια Αρχή
Λιμένων ,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αιτιολογική έκθεση του ιδρυτικού της
νόμου (4389/2016) συνεστήθη ως Δημόσιος Φορέας για να ασκεί τις αρμοδιότητες και
εξουσίες  που  ενέχουν  στοιχεία  ενάσκησης  δημόσιας  εξουσίας  ή  προσιδιάζουν
περισσότερο στο δημόσιο πυλώνα της λειτουργίας της πολιτείας, οι οποίες αφαιρέθηκαν
από τους Οργανισμούς Λιμένων δυνάμει των διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης,
λόγω της ιδιωτικοποίησης. 
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Ωστόσο, οι λοιποί Οργανισμοί Λιμένων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο
έχει παραμείνει στον έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, εξακολουθούν να διατηρούν τον
“διφυή”  χαρακτήρα τους  και  τις  αρμοδιότητες  που εμπεριέχουν  ενάσκηση δημόσιας
εξουσίας και ασκούν οι ίδιοι στις περιοχές δικαιοδοσίας τους και όχι άλλος δημόσιος
φορέας τις αρμοδιότητες αυτές. Εξ αυτού του λόγου δεν είναι νοητή, ούτε και εφικτή η
άσκηση των ίδιων αρμοδιοτήτων από την ΔΑΛ στους λιμένες  που βρίσκονται υπό τον
μετοχικό έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ορισμένες εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της Δημόσιας Αρχής Λιμένων
έχουν ήδη εξειδικευτεί με τις κάτωθι εγκυκλίους:

Α.  Αναφορικά  με  την  επίδραση  του  ν.  4389/2016  (Α'94)  και  του  ν.
4404/2016 (Α'126) στη νομική φύση και τις αρμοδιότητες των ΟΛΠ και ΟΛΘ ΑΕ έχει ήδη
εκδοθεί  η  από  28-8-2018  και  με  ΑΠ  6000/415/2018  εγκύκλιος  της  Δημόσιας  Αρχής
Λιμένων  (ΑΔΑ:ΨΛ1Π4653ΠΩ-0ΙΜ).  Ιδιαίτερη  μνεία  γίνεται  στους  συνημμένους  στην
ανωτέρω εγκύκλιο πίνακες αρμοδιοτήτων της Αρχής,  οι  οποίοι  κατατέθηκαν από τον
επισπεύδοντα Υπουργό Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής,  κατά τη  συζήτηση στην
Ολομέλεια της Βουλής του ν.  4389/2016 και  του ν.  4404/2016. Οι  αρμοδιότητες της
Αρχής  σε  θέματα  εφαρμογής  του  ν.  2881/2001  έχουν  επιβεβαιωθεί  αφενός  σε
παρεμπίπτουσα  κρίση  του  Συμβουλίου  της  Επικρατείας  επί  αίτησης  αναστολής,
αφετέρου σε πράξη κ. Προϊσταμένου Εισαγγελίας Πρωτοδικών Πειραιά.

Β.  Αναφορικά  με  τη  διαδικασία  έκδοσης  διοικητικών  αδειών  από  τη
Δημόσια Αρχή Λιμένα Θεσσαλονίκης έχει ήδη εκδοθεί η από 23/7/2018 εγκύκλιος της εν
λόγω Αρχής. 

Γ.  Αναφορικά  με  τη  διαδικασία  έκδοσης  διοικητικών  αδειών  από  τη
Δημόσια  Αρχή  Λιμένα  Πειραιά  έχει  ήδη  εκδοθεί  η  από  7/5/2018  και  14/5/2018
εγκύκλιος  της εν λόγω Αρχής

Δ.  Στην  από  19/3/2018  εγκύκλιο  της  Δημόσιας  Αρχής  Λιμένων
αναφέρονται  συγκεκριμένα  παραδείγματα  διοικητικών  αδειών,  τα  οποία  εμπίπτουν
στην αρμοδιότητά της. 

Ε. Στην από 19/3/2018 εγκύκλιο της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, αναλύονται
ζητήματα αναφορικά με την έκδοση διοικητικών αδειών μετά τη θέση σε ισχύ του ν.
4389/2016 και του ν. 4404/2016.

 
2. ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

        
Σύμφωνα με το α. 128 παρ. 1, 3, 4 ν. 4389/2016 (Α' 94):
“ 1. Σκοπός της Δ.Α.Λ. είναι να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων

που  της  απονέμονται,  στην  επίτευξη  των  προγραμματικών  στόχων  του  ελληνικού
λιμενικού συστήματος, στους οποίους και περιλαμβάνονται:
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 (α)  Η  συμβολή  στην  τοπική,  περιφερειακή  και  εγχώρια  οικονομική,
κοινωνική και κοινοτική ευημερία, σε αντιστοιχία με την κομβική και μακρο-οικονομική
σημασία των Λιμένων.

 (β)  Η  διευκόλυνση  της  οικονομικής  ανάπτυξης  και  ευημερίας  των
περιοχών, κοινοτήτων και των κλάδων της οικονομίας, που εξυπηρετούνται από τους
Λιμένες ή μέσω αυτού.

 (γ) Η προστασία του περιβάλλοντος εντός των Λιμένων σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία.

 (δ)  Η  αδιάλειπτη  διαθεσιμότητα  και  παροχή  αξιόπιστων  και  ποιοτικών
υπηρεσιών  από  τους  φορείς  διαχείρισης  λιμένων  σε  πλοία,  επιβάτες  και  φορτία,
σύμφωνα  με  την  αρχή  της  απαγόρευσης  διάκρισης,  με  την  επιφύλαξη  του  κατ`
εξαίρεση επιτρεπτού τέτοιας  διάκρισης,  στο  μέτρο που προβλέπεται  ειδικά από τη
Σύμβαση Παραχώρησης και σύμφωνα με την εφαρμοστέα κείμενη νομοθεσία.

 (ε) Η αναβάθμιση του επιπέδου των παρεχόμενων στους χρήστες και το
κοινό υπηρεσιών εντός των Λιμένων, σε συνεργασία με τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ.

(στ) Η συνεργασία όλων των αρμοδίων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας
για  την  κατοχύρωση  και  τον  έλεγχο  των  εργασιακών  δικαιωμάτων  και  των
συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με την παρακολούθηση της εφαρμογής
των  ισχυουσών  Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας  και  των  κατά  περίπτωση
εφαρμοστέων νομοθετημάτων εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής προέλευσης.

 Σε κάθε περίπτωση διαπίστωσης από τη Δ.Α.Λ. οποιασδήποτε παραβίασης
των ανωτέρω αναφερόμενων νομοθετημάτων ενημερώνονται  αμελλητί  οι  αρμόδιες
ενωσιακές και εθνικές αρχές.

 (ζ) Η εν γένει εφαρμογή εντός λιμενικής ζώνης της κείμενης νομοθεσίας σε
συνεργασία με τη Ρ.Α.Λ. και τη ΓΓΛΛΠΝΕ.

 Οι  αρμοδιότητες  που  απονέμονται  με  τις  διατάξεις  του  παρόντος  στη
Δ.Α.Λ.  δε  θίγουν  τις  αρμοδιότητες  της  Γενικής  Γραμματείας  Λιμένων,  Λιμενικής
Πολιτικής  και  Ναυτιλιακών  Επενδύσεων  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής
Πολιτικής, σύμφωνα με την εκάστοτε κείμενη νομοθεσία.

..........................................................................................................................
 3. Περαιτέρω, η Δ.Α.Λ.:

 α)  Αναλαμβάνει  ενημερωτικές  δράσεις  για  την  προώθηση  των
συνεργατικών σχέσεων και δικτύων.

 β)  Αναλαμβάνει  ενημερωτικές πρωτοβουλίες σχετικά με την προώθηση
των  συνδυασμένων  μεταφορών,  την  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών,  πληροφοριακών
συστημάτων και εφαρμογών.

 γ)  Εισηγείται  στο  Ελληνικό  Δημόσιο  για  την  εκπόνηση  και  ανάθεση
μελετών και ερευνών, σχετικών με το αντικείμενό της.

 δ)  Εισηγείται  για  την  ανάληψη  και  υλοποίηση  προγραμμάτων  από  το
Ελληνικό  Δημόσιο  ή  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή  από  διεθνείς  οργανισμούς  που
εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της.
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 ε)  Πραγματοποιεί  έρευνες  αγοράς,  υλοποιεί  ευρωπαϊκά  διασυνοριακά
προγράμματα  και  προγράμματα  επανεκπαίδευσης  /  επιμόρφωσης  εργαζομένων,
αναλαμβάνει  ρόλους  συμβούλου  συμμετέχει  σε  διεθνείς  εκθέσεις,  αναλαμβάνει
πρωτοβουλίες για την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας.

 στ)  Παρέχει  εκπαιδευτικά  προγράμματα  λιμενικών  υπηρεσιών  και
εργασιών για  την  συνεχή επιμόρφωση και  δια  βίου  μάθηση των εργαζομένων στη
λιμενική ζώνη.

 ζ) Γνωστοποιεί αμελλητί στην Ρ.Α.Λ. κάθε στοιχείο, το οποίο σχετίζεται με
την  άσκηση  συμβατικών  δικαιωμάτων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  από  Σύμβαση
Παραχώρησης σε λιμενική ζώνη.

 η) Συνεργάζεται με κάθε αρμόδια Αρχή του Ελληνικού Δημοσίου για την
εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της.

 θ) Εποπτεύει τη διαχείριση των ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων των
Λιμένων.

 4.  Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του παρόντος άρθρου, η Δ.Α.Λ.
δικαιούται να συλλέγει κάθε αναγκαίο στοιχείο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της
σύμφωνα με τη Σύμβαση Παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία.”

Εξάλλου, σύμφωνα με το α. 131 παρ. 1,2 και 7 ίδιου ανωτέρω νόμου:

“1. Η κατά τόπον αρμοδιότητα της Δ.Α.Λ. εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.

2. Συνιστάται Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ. Πειραιά (Δ.Α.Λ.-Π) με έδρα στο
Δήμο  Πειραιά.  Με  απόφαση  του  Σ.Δ.  επικεφαλής  της  Δ.Α.Λ.-Π  ορίζεται  μέλος  ή
υπάλληλος της Δ.Α.Λ..

..........................................................................................................................
7.  Συνιστάται  Περιφερειακό Γραφείο Δ.Α.Λ.  Θεσσαλονίκης (Δ.Α.Λ.-Θ.)  με

έδρα στο Δήμο Θεσσαλονίκης.”

Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με την παρ. 23 της αιτιολογικής έκθεσης του
ίδιου ανωτέρω νόμου “23. Με το άρθρο 128 καθορίζονται οι αρµοδιότητες της Δ.Α.Λ,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη Σύµβαση Παραχώρησης και την κείµενη νοµοθεσία. Οι
σκοποί  και  οι  αρµοδιότητες  της  Δ.Α.Λ.  εξασφαλίζουν  την  αποτελεσµατική  και
αποδοτική άσκηση εποπτείας στους λιµένες.”

3. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΑΛ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΠΛΟΙΑ
     Σύμφωνα με το α. 105 παρ. 15 και 29 ν. 4504/2017 (Α'126):

 “15.  Οταν  δημόσιος  ή  ιδιωτικός  φορέας  διαχείρισης  λιμένα  της
παραγράφου  1  παρέχει  λιμενικές  υπηρεσίες  συλλογής  των  αποβλήτων  πλοίου  και
καταλοίπων  φορτίου,  είτε  ο  ίδιος  ή  μέσω  νομικά  ανεξάρτητης  οντότητας  την  οποία
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ελέγχει  άμεσα ή έμμεσα, ο περιορισμός του αριθμού των παρόχων γίνεται  με  κοινή
υπουργική  απόφαση  των  Υπουργών  Περιβάλλοντος  και  Ενέργειας  και  Ναυτιλίας  και
Νησιωτικής  Πολιτικής,  μετά  από  γνώμη  της  Ρυθμιστικής  Αρχής  Λιμένων  και  της
Δημόσιας Αρχής Λιμένων. Οι νομικές οντότητες του προηγούμενου εδαφίου πληρούν
υποχρεωτικά τις ελάχιστες απαιτήσεις της παραγράφου 6. Με την υπουργική απόφαση
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου ο αριθμός των παρόχων για κάθε μία
από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της παραγράφου 9 δεν μπορεί
να είναι μικρότερος από δυο (2).
...............................................................................................................................................

29.  Από  τη  θέση  σε  ισχύ  του  παρόντος  άρθρου,  οι  δημόσιοι  και  ιδιωτικοί  φορείς
διαχείρισης των λιμένων της παραγράφου 1 υποχρεούνται στο τέλος εκάστου έτους να
κοινοποιούν  στη  Γενική  Γραμματεία  Λιμένων,  Λιμενικής  Πολιτικής  και  Ναυτιλιακών
Επενδύσεων,  στη  Ρυθμιστική  Αρχή  Λιμένων  και  στη  Δημόσια  Αρχή  Λιμένων  τα
παραστατικά και λοιπά έγγραφα ανάκτησης, αξιοποίησης ή διάθεσης των αποβλήτων
και καταλοίπων φορτίου, που προήλθαν από πλοία τα οποία χρησιμοποίησαν το λιμένα
αρμοδιότητάς  τους  κατά  τη  διάρκεια  του  έτους.  Τα  οριζόμενα  στο  παρόν  άρθρο
εφαρμόζονται και σε κάθε σύμβαση παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.”

Το γεωγραφικό εύρος εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων εκτείνεται στο
σύνολο των δημόσιων και  ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμένων του διευρωπαϊκού
δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1315/2013, ήτοι στους λιμένες Πειραιά, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηράκλειου,
Θεσσαλονίκης,  Καβάλας,  Καλαμάτας,  Κατάκολου,  Κέρκυρας,  Κυλλήνης,  Λαύριου,
Μυκόνου, Μυτιλήνης, Νάξου, Πάρου, Πάτρας, Ραφήνας, Ρόδου, Σαντορίνης, Σκιάθου,
Σύρου, Χαλκίδας, Χανίων, Χίου. 

4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
     

Σύμφωνα με το α. 127 παρ. 2-6 ν. 4389/2016 (Α' 94):

“2. Όργανα Διοίκησης της Δ.Α.Λ. είναι:

 α) Το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.).

 β) Ο Διοικητής.

 3. Το Σ.Δ. συγκροτείται από:

 α) Τον Διοικητή της Δ.Α.Λ. ως Πρόεδρο.

 β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος
ορίζεται από τον οικείο Υπουργό, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 γ)  Τον  Διευθυντή  της  Διεύθυνσης  Λιμενικής  Πολιτικής  της  ΓΓΛΛΠΝΕ,  με  το  νόμιμο
αναπληρωτή του.
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 δ) Έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων στα λιμάνια, ο οποίος υποδεικνύεται από την
αντιπροσωπευτικότερη δευτεροβάθμια οργάνωση των εργαζομένων στα λιμάνια, με το
νόμιμο αναπληρωτή του.

 ε)  Έναν  (1)  εκπρόσωπο των  εργαζομένων στο  Υπουργείο  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής
Πολιτικής,  ο  οποίος  υποδεικνύεται  από  την  αντιπροσωπευτικότερη  δευτεροβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 Κατόπιν  πρόσκλησης που τούς απευθύνεται  ανάλογα και  με την  ημερήσια διάταξη,
δύνανται να συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις της Δ.Α.Λ. χωρίς δικαίωμα ψήφου:

 α) Ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος ο οποίος ορίζεται από το
Διοικητικό της Συμβούλιο, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 β) Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο οποίος ορίζεται από το
Διοικητικό της Συμβούλιο, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 γ)  Ένας  (1)  εκπρόσωπος  της  Κεντρικής  Ένωσης  Επιμελητηρίων  Ελλάδος,  ο  οποίος
ορίζεται από τη Διοικητική της Επιτροπή, με το νόμιμο αναπληρωτή του.

 δ) Δύο (2) εκπρόσωποι του κάθε Περιφερειακού Γραφείου Δ.Α.Λ, οι οποίοι ορίζονται
από τον επικεφαλής του κάθε Περιφερειακού Γραφείου.

 ε) Ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας.

 Ο  Πρόεδρος  του  Σ.Δ.  μπορεί,  κατά  την  κρίση  του,  να  καλεί  στις  συνεδριάσεις
εκπροσώπους  των  συνδικαλιστικών  οργανώσεων  εργαζομένων,  καθώς  και  κάθε
υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα.

 Η λειτουργία του Σ.Δ.  διέπεται  από τις  διατάξεις  των άρθρων 13,  14 και  15 του ν.
2690/1999, που αφορούν τη λειτουργία των Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης.

 4.  Το  Σ.Δ.  αποτελεί  το  ανώτατο διοικητικό  όργανο της Δ.Α.Λ.  και  κατά
κύριο λόγο διαμορφώνει τη στρατηγική και την πολιτική της και ασκεί τις αρμοδιότητες
που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, τον Κανονισμό Λειτουργίας της Δ.Α.Λ,
καθώς και τις ακόλουθες:

 α)  Αποφασίζει  για  τη  λήψη μέτρων που εξασφαλίζουν την  εύρυθμη λειτουργία της
Δ.Α.Λ., την ορθολογική και αποδοτική διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων,
ώστε να ανταποκρίνεται στην αποστολή της.

 β) Εγκρίνει το ετήσιο Σχέδιο Δράσης της Δ.Α.Λ. για την αποτελεσματικότερη άσκηση των
αρμοδιοτήτων της.
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 γ) Διατυπώνει προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνη γνώμη
για  την  κατάρτιση,  αναμόρφωση,  συμπλήρωση,  τροποποίηση  του  Κανονισμού
Λειτουργίας της Δ.Α.Λ..

 δ)  Ασκεί  κάθε  άλλη  αρμοδιότητα  που  είναι  αναγκαία  για  την  αποτελεσματική  και
αποδοτική λειτουργία της Δ.Α.Λ. και δεν έχει ανατεθεί στον Διοικητή αυτής.

 5. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται μία (1) οργανική θέση Διοικητή, με βαθμό 1 της
κατηγορίας ΕΘ, ο οποίος είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και ορίζεται με
απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα προσόντα που πρέπει
να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι: πτυxίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση
διευθυντικών καθηκόντων σε υπηρεσίες ή οργανισμούς του Δημοσίου ή επιχειρήσεις
του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμωμένων και των
μεταπτυxιακών  σπουδών  και  επιστημονικής  εξειδίκευσης  σε  θέματα  στρατηγικού
σχεδιασμού και  προγραμματισμού,  οργάνωσης,  διοίκησης  και  λειτουργίας λιμένων ή
οικονομικής και  πολιτικής λιμένων ή λιμενικής βιομηχανίας,  καθώς και  της ανάλογης
εμπειρίας.

 6. Ο Διοικητής έχει τη γενική και ειδική ευθύνη διοίκησης και λειτουργίας
της Δ.Α.Λ. και προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εξασφάλιση της εύρυθμης
λειτουργίας της. Ο Διοικητής προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Δ.Α.Λ., εκπροσωπεί τη
Δ.Α.Λ., σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της και τις αποφάσεις του Σ.Δ., διοικεί
τη  Δ.Α.Λ.  και  διαχειρίζεται  σε  καθημερινή  βάση  τα  θέματα  λειτουργίας  της,
περιλαμβανομένης και της υλοποίησης των σχετικών αποφάσεων του Σ.Δ..

 Ειδικότερα, ο Διοικητής έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 α) Προεδρεύει στο Συμβούλιο Διοίκησης.

 β) Λαμβάνει όλες τις αναγκαίες αποφάσεις για την εκπλήρωση των σκοπών και στόχων
της Δ.Α.Λ. μέσα στα πλαίσια της γενικής πολιτικής και του προγραμματισμού.

 γ) Συντάσσει και υποβάλλει για έγκριση στο Σ.Δ. του Δ.Α.Λ. το ετήσιο σχέδιο δράσης.

 δ) Έχει την ευθύνη της οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των υπηρεσιών της Δ.Α.Λ..

 ε) Εξασφαλίζει την ορθολογική διαχείριση των πόρων της Δ.Α.Λ..

 στ) Αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση πάσης φύσεως επιτροπών εργασίας ή
ομάδων εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου.

 ζ)  Υποβάλει  στον  Υπουργό  Ναυτιλίας  και  Νησιωτικής  Πολιτικής  ετήσια  έκθεση
πεπραγμένων.

 η)  Εισηγείται  στο  Σ.Δ.  σχετικά  με  την  κατάρτιση,  αναμόρφωση,  συμπλήρωση,
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας της Δ.Α.Λ..”
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5. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 
        

Περαιτέρω, σύμφωνα με το α. 130 παρ. 1 – 3 ίδιου ανωτέρω νόμου:

“1. Στη Δ.Α.Λ. συνιστάται μια Γενική Διεύθυνση Δ.Α.Λ., η οποία συντονίζει
τις δράσεις των κάτωθι επιμέρους οργανικών μονάδων, από τις οποίες συγκροτείται:

 α) Διεύθυνση Παρακολούθησης, η οποία εξασφαλίζει την αποτελεσματική
άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Λ.,

 β) Διεύθυνση Οργάνωσης, η οποία εξασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία
του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της Δ.Α.Λ. και γ)
Γραμματεία της Δ.Α.Λ..

 Περαιτέρω,  η  Γενική  Διεύθυνση  Δ.Α.Λ.  συντονίζει  τις  δράσεις  των
Περιφερειακών Γραφείων Δ.Α.Λ..

 2. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 α) Τμήμα Παρακολούθησης, με τις εξής αρμοδιότητες:

 αα)  παρακολούθηση των  συνθηκών παροχής  πάσης  φύσεως λιμενικών
υπηρεσιών,  με  σκοπό  την  εν  γένει  εφαρμογή  εντός  λιμενικής  ζώνης  της  κείμενης
νομοθεσίας,  σε  συνεργασία  με  τη  Ρυθμιστική  Αρχή  Λιμένων  (Ρ.Α.Λ.)  και  τη  Γενική
Γραμματεία  Λιμένων,  Λιμενικής  Πολιτικής  και  Ναυτιλιακών  Επενδύσεων
(Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.),

 ββ) μέριμνα για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη
και  για  τη  συμμόρφωση  με  υποχρεώσεις  που  δεν  απορρέουν  από  Σύμβαση
Παραχώρησης με Φορέα Ιδιωτικής Οικονομίας,

 γγ) παρακολούθηση των ζητημάτων που συνδέονται με την προστασία του
περιβάλλοντος  και  την  πρόληψη  της  περιβαλλοντικής  ρύπανσης  στη  θαλάσσια,
χερσαία και εναέρια λιμενική ζώνη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία,

 δδ)  παρακολούθηση  ζητημάτων  που  σχετίζονται  με  την  αδιάλειπτη
διαθεσιμότητα  και  παροχή  αξιόπιστων  και  ποιοτικών  υπηρεσιών  από  τους  φορείς
διαχείρισης λιμένων σε πλοία, επιβάτες και φορτία,

 εε)  συνεργασία  με  όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  της  Ελληνικής
Δημοκρατίας για την κατοχύρωση και τον έλεγχο των εργασιακών δικαιωμάτων και των
συνδικαλιστικών ελευθεριών στη λιμενική ζώνη με την παρακολούθηση της εφαρμογής
των  ισχυουσών  Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας  και  των  κατά  περίπτωση
εφαρμοστέων νομοθετημάτων εθνικής, διεθνούς και ενωσιακής προέλευσης. Σε κάθε
περίπτωση  διαπίστωσης  οποιασδήποτε  παραβίασης  της  νομοθεσίας  του
προηγούμενου εδαφίου, συντάσσει σχετική έκθεση και εισηγείται στο Σ.Δ. Δ.Α.Λ. την
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αμελλητί ενημέρωση των αρμόδιων ενωσιακών και εθνικών οργάνων. Επίσης, δύναται
να  ζητεί  να  της  διαβιβάζονται  τα  πορίσματα  που  συντάσσουν  οι  αρμόδιες  αρχές
κατόπιν σχετικών ελέγχων τους στη λιμενική ζώνη,

 στστ)  παρακολούθηση  θεμάτων  που  σχετίζονται  με  την  υγεία  και
ασφάλεια των πάσης φύσεως εργαζομένων στη λιμενική ζώνη, σε συνεργασία με τις
αρμόδιες αρχές. Η αρμοδιότητα της παρούσας και της προηγούμενης υποπερίπτωσης
σε  καμία περίπτωση δεν μεταβάλλουν  τις  αρμοδιότητες  του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Σ.ΕΠ.Ε.,

 ζζ) παρακολούθηση θεμάτων που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια
των πάσης φύσεως εργαζομένων στη λιμενική ζώνη.  Η αρμοδιότητα της  παρούσας
υποπερίπτωσης  σε  καμία  περίπτωση  δεν  δύναται  να  ερμηνευθεί  με  τρόπο,  που
παρεμποδίζει  την  άσκηση  των  αρμοδιοτήτων  του  Σώματος  Επιθεώρησης  Εργασίας
(Σ.ΕΠ.Ε),

 ηη) σύνταξη του ετήσιου σχεδίου δράσης της Δ.Α.Λ.,

 θθ) σύνταξη ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Δ.Α.Λ. που υποβάλλεται
στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,

 ιι)  εισήγηση  για  γνωστοποίηση  στη  Ρ.Α.Λ.  κάθε  στοιχείου,  το  οποίο
σχετίζεται  με  την  άσκηση  συμβατικών  δικαιωμάτων  του  Ελληνικού  Δημοσίου  από
Σύμβαση Παραχώρησης σε λιμενική ζώνη, καθώς και για επιβολή των προβλεπόμενων
κυρώσεων από τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
αντίστοιχη Σύμβαση Παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία.

 β) Τμήμα Ρυθμιστικού και Κανονιστικού Πλαισίου και Αδειών, με τις εξής
αρμοδιότητες:  αα)  την  εισήγηση  έκδοσης  από  τη  Δ.Α.Λ.  κανονιστικών  ρυθμίσεων,
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διεθνή και εθνική νομοθεσία,

 ββ) την εισήγηση έκδοσης από τη Δ.Α.Λ. κάθε κανονισμού ή απόφασης
αναγκαίας για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Λ.,

 γγ) την αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τη μελέτη
και αξιολόγηση των στοιχείων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της  Δ.Α.Λ.  και  των  Περιφερειακών  Γραφείων  αυτής,  με  σκοπό  την  κατάρτιση  και
προώθηση κανονιστικών πράξεων,

 δδ) τη συλλογή της νομολογίας των δικαστηρίων, των γνωμοδοτήσεων των
εισαγγελικών  αρχών  και  του  Νομικού  Συμβουλίου  του  Κράτους,  για  θέματα
αρμοδιότητας της Δ.Α.Λ.,

 εε) την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας,

 στστ) την εισήγηση έκδοσης από τη Δ.Α.Λ. κάθε άδειας, σύμφωνα με την
παράγραφο 2 του παρόντος.
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 γ) Τμήμα Ναυαγίων, με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εφαρμογής
του ν. 2881/2001 (Α`16).

 δ)  Τμήμα  Εποπτείας  των  ιστορικών  τεκμηρίων  και  των  Αρχείων  του
συνόλου των Ελληνικών Λιμένων, με αρμοδιότητα την εποπτεία της διαχείρισης των
ιστορικών τεκμηρίων και των Αρχείων αυτών.

 3. Η Διεύθυνση Οργάνωσης αποτελείται από τα εξής τμήματα:

 α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης,  με τις  εξής
αρμοδιότητες:

 αα)  Η  κατάρτιση  του  σχεδίου  του  προϋπολογισμού  Δ.Α.Λ.  και  η
παρακολούθηση  και  ανακατανομή  των  επιμέρους  πιστώσεων  του  εγκεκριμένου
προϋπολογισμού.

 ββ) Η παρακολούθηση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Δ.Α.Λ.,
προκειμένου οι δαπάνες να καλυφθούν εντός των διαθέσιμων πιστώσεων.

 γγ)  Η  έγκαιρη  ενημέρωση Διοικητή  Δ.Α.Λ.  σε  περίπτωση κάλυψης των
ανώτατων ορίων εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους.

 δδ)  Η  εισήγηση  στο  Σ.Δ.  Δ.Α.Λ.  αιτημάτων  μεταβολών  του
προϋπολογισμού.

 εε)  Ο  υπολογισμός  της  οικονομικής  επιβάρυνσης  κάθε  σχεδίου  νόμου,
κανονιστικής πράξης, προγράμματος ή δράσης που βαρύνει τον Προϋπολογισμό Δ.Α.Λ.
και η παροχή σχετικής γνώμης.

 στστ)  Η  μέριμνα  για  την  έκδοση  των  εντολών  κύριου  διατάκτη  και  η
μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες.

 ζζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή
οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και
για  την  υποβολή  των  σχετικών  στοιχείων  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.

 β) Τμήμα Μητρώου Δεσμεύσεων, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 αα)  Ο  έλεγχος  των  αποφάσεων  Δεσμεύσεων,  αποφάσεων  πληρωμής,
μεταβολών προϋπολογισμού και η απόδοση σχετικού αριθμού Δέσμευσης.

 ββ) Η αποστολή στοιχείων του Προϋπολογισμού στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους και στην ΕΛ.ΣΤΑΤ..
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 γγ) Η παρακολούθηση της ανάληψης δεσμεύσεων, των τιμολογίων, των
πληρωμών, καθώς και της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από
αυτό.

 δδ) Ο έλεγχος και η επεξεργασία οικονομικών απολογιστικών στοιχείων για
την εκτέλεση του προϋπολογισμού.

 εε) Η συγκέντρωση δεδομένων πληρωμών σε εβδομαδιαία/μηνιαία βάση
για την τήρηση πλήρων αρχείων δεσμεύσεων, πληρωμών και δαπανών.

 στστ)  Η  μέριμνα  για  τη  διενέργεια  οικονομικών  αναλύσεων  και  την
παραγωγή οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος,
καθώς  και  για  την  υποβολή  των  σχετικών  στοιχείων  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

 γ) Τμήμα Ελέγχου Δαπανών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 αα) Ο έλεγχος της νομιμότητας και η προώθηση προς ενταλματοποίηση
των δικαιολογητικών των πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στη Δ.Α.Λ..

 ββ)  Ο  έλεγχος  και  η  παρακολούθηση  δαπανών  τηλεπικοινωνιών,
ηλεκτρισμού, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

 γγ) Η μέριμνα για την έκδοση Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής.

 δδ)  Η  κατάρτιση  σχεδίων  αποφάσεων  Ανάληψης  Υποχρέωσης  για  την
πραγματοποίηση δαπανών της Δ.Α.Λ..

 εε)  Η  κατάρτιση  σχεδίων  αποφάσεων  Ανάληψης  Υποχρέωσης  και  η
προώθηση αποφάσεων παγίων δαπανών.

 στστ) Ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων.

 ζζ) Η μέριμνα για τη διενέργεια οικονομικών αναλύσεων και την παραγωγή
οικονομικών αναφορών που σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, καθώς και
για  την  υποβολή  των  σχετικών  στοιχείων,  σύμφωνα  με  τις  οδηγίες  του  Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους.

 ηη)  Ο  έλεγχος  των  οριστικών  και  πλήρων  δικαιολογητικών  ώστε  να
διασφαλίζεται η νομιμότητα και κανονικότητα της δαπάνης σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις.

 δ) Τμήμα Πληρωμών και Μισθοδοσίας, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 αα)  Η  παραγωγή  της  ηλεκτρονικής  εντολής  μεταφοράς  και  πίστωσης
λογαριασμού για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση
των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων.
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 ββ) Η παρακολούθηση της νομοθεσίας που αφορά τις αποδοχές και τα
επιδόματα  του  προσωπικού  Δ.Α.Λ.  και  η  προώθηση  των  απαραίτητων  διοικητικών
πράξεων όπου απαιτείται.

 γγ)  Η μέριμνα για την εκκαθάριση και  την πληρωμή των αποδοχών και
γενικά των αποζημιώσεων του προσωπικού Δ.Α.Λ., με την επιφύλαξη των οριζόμενων
στα άρθρα 129 παρ. 3 και 130 παρ. 19 του ν. 4389/2016 (Α`94).

 δδ) Η μέριμνα για την απόδοση των κάθε είδους φόρων και κρατήσεων
του προσωπικού Δ.Α.Λ. και των σχετικών εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία και η
υποβολή σχετικών δηλώσεων, όπου απαιτείται, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα
άρθρα 129 παρ. 3 και 130 παρ. 19 του ν. 4389/2016 (Α`94).

 εε)  Η  μέριμνα  για  τη  χορήγηση  βεβαιώσεων  για  τις  αποδοχές  του
πολιτικού προσωπικού, με την επιφύλαξη των οριζόμενων στα άρθρα 129 παρ. 3 και
130 παρ. 19 του ν. 4389/2016 (Α`94).

 στστ) Η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αποδοχή και την
αξιοποίηση δωρεών, σύμφωνα με τους αντιστοίχους όρους.

 ζζ)  Η  συνεργασία  με  κάθε  αρμόδια  υπηρεσία  για  την  οικονομική
εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας Δ.Α.Λ..

 ηη) Η μέριμνα για την καταβολή μισθώματος προς κάλυψη στεγαστικών
αναγκών Δ.Α.Λ..

 ε)  Τμήμα  Προμηθειών,  με  αρμοδιότητα  τον  προγραμματισμό,  την
παρακολούθηση και την υλοποίηση των προμηθειών υλικών και υπηρεσιών της Δ.Α.Λ..

 στ) Τμήμα Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης, Έρευνας και Ανάπτυξης, με τις εξής
αρμοδιότητες:  αα)  την  ανάληψη  ενημερωτικών  δράσεων  για  την  προώθηση  των
συνεργατικών σχέσεων και δικτύων,

 ββ) την ανάληψη ενημερωτικών πρωτοβουλιών σχετικά με την προώθηση
των  συνδυασμένων  μεταφορών,  την  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών,  πληροφοριακών
συστημάτων και εφαρμογών,

 γγ)  την εισήγηση για την  εκπόνηση και  ανάθεση μελετών και  ερευνών,
σχετικών με το αντικείμενό της,

 δδ) την εισήγηση για την ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων από το
Ελληνικό  Δημόσιο  ή  από  την  Ευρωπαϊκή  Ένωση  ή  από  διεθνείς  οργανισμούς  που
εδρεύουν στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, σχετικών με το αντικείμενό της Δ.Α.Λ.,

 εε)  την  πραγματοποίηση  ερευνών  αγοράς,  την  υλοποίηση  ευρωπαϊκών
διασυνοριακών  προγραμμάτων  και  προγραμμάτων  επανεκπαίδευσης/επιμόρφωσης
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εργαζομένων,  την  εισήγηση  για  την  ανάληψη από τη  Δ.Α.Λ.  ρόλων συμβούλου,  τη
συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις και την ανάληψη πρωτοβουλιών για την προώθηση
της έρευνας και καινοτομίας,

 στστ) την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων λιμενικών υπηρεσιών και
εργασιών  για  τη  συνεχή  επιμόρφωση  και  δια  βίου  μάθηση  των  πάσης  φύσεως
εργαζομένων στη λιμενική ζώνη.

 ζ)  Τμήμα  Τεχνολογίας  -  Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών,  με  τις  εξής
αρμοδιότητες:

 αα)  μέριμνα  για  την  απρόσκοπτη  λειτουργία  των  συστημάτων
πληροφορικής και του τηλεφωνικού κέντρου της Δ.Α.Λ. σε σχέση με τον εξοπλισμό, το
λειτουργικό  σύστημα,  τα  συστήματα  διαχείρισης  των  βάσεων  δεδομένων  και  τα
δίκτυα,

 ββ) ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστότοπου (website) και της
ενδοδικτυακής πύλης (intranet) της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών Γραφείων,

 γγ)  επίβλεψη  και  έλεγχος  των  λογισμικών  εφαρμογών  σχετικά  με  την
ηλεκτρονική υποστήριξη των οργανικών μονάδων της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών
Γραφείων,

 δδ) εκπαίδευση του προσωπικού της Δ.Α.Λ.  στη χρήση πληροφοριακών
συστημάτων διενέργειας ελέγχων και στην εφαρμογή των καλών πρακτικών,

 εε) αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Δ.Α.Λ.,

 στστ)  βελτίωση  των  διαδικασιών  ασφάλειας  των  συστημάτων
πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,

 ζζ)  μέριμνα  για  την  ένταξη  της  Δ.Α.Λ.  σε  αναπτυξιακά
συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  διοικητικής  μεταρρύθμισης,  ψηφιακής
σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε συνεργασία με τις εκάστοτε καθ` ύλην
αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και
την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών,

 ηη)  σχεδιασμός  λογισμικών  εφαρμογών,  σύμφωνα  με  τις  ανάγκες  της
Δ.Α.Λ.  και  τις  ανάγκες  των  συστημάτων  ελέγχων  της,  καθώς  και  τις  αναγκαίες
επεκτάσεις και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων,

 θθ)  διερεύνηση  και  υποβολή  προτάσεων  για  θέματα  πληροφοριακών
συστημάτων,  παρακολούθηση  της  εφαρμογής  τους,  αξιολόγηση  της
αποτελεσματικότητάς  τους  και  εισήγηση  για  τις  αναγκαίες  τροποποιήσεις  και
προσαρμογές.”
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6. ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 
        

Σύμφωνα με το α. 132 παρ. 1 περ. β υποπερ. ββ ν. 4389/2016 (Α΄94):

«1.Σε  περίπτωση  αμφιβολίας  ως  προς  το  φορέα  της  εξουσίας  ή  της
αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά
ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής:

……………………………………………………………………………………………………………………
 ββ) Πλην διαφορετικής ρύθμισης του παρόντος ή άλλου νομοθετήματος

και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας,  η
Δ.Α.Λ. μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη και για τη
συμμόρφωση  με  υποχρεώσεις  που  δεν  απορρέουν  από  τέτοια  Σύμβαση
Παραχώρησης.»

7. Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

        
Σύμφωνα με το α. 1 παρ. 2 πδ 13/2018 (Α' 26):

“2. Στο Υπουργείο λειτουργούν και οι παρακάτω Υπηρεσίες, σύμφωνα με
τις κείμενες διατάξεις που τις διέπουν:

 α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους.

 β) Υπηρεσία Παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 γ) Ελληνική Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων
που λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο ν. 4033/2011 (Α 264), όπως ισχύει.

 δ) Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.), που λειτουργεί κατά τα οριζόμενα στο
ν. 4389/2016 (Α 94).”

8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
        

Κατόπιν των ανωτέρω, συνάγονται με απόλυτη σαφήνεια τα εξής:
α.   η  Δημόσια  Αρχή  Λιμένων,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην

αιτιολογική  έκθεση  του  ιδρυτικού  της  νόμου  (4389/2016)  συνεστήθη ως  Δημόσιος
Φορέας για να ασκεί τις αρμοδιότητες και εξουσίες που ενέχουν στοιχεία ενάσκησης
δημόσιας εξουσίας ή προσιδιάζουν περισσότερο στο δημόσιο πυλώνα της λειτουργίας
της πολιτείας,  οι οποίες αφαιρέθηκαν από τους Οργανισμούς Λιμένων δυνάμει των
διατάξεων  των  Συμβάσεων  Παραχώρησης,  λόγω  της  ιδιωτικοποίησης.   Ωστόσο,  οι
λοιποί Οργανισμοί Λιμένων  των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει παραμείνει στον
έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, εξακολουθούν να διατηρούν τον “διφυή” χαρακτήρα
τους και τις αρμοδιότητες που εμπεριέχουν ενάσκηση δημόσιας εξουσίας και ασκούν
οι  ίδιοι  στις  περιοχές  δικαιοδοσίας  τους  και  όχι  άλλος  δημόσιος  φορέας  τις
αρμοδιότητες αυτές. Εξ αυτού του λόγου δεν είναι νοητή, ούτε και εφικτή η άσκηση
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των ίδιων αρμοδιοτήτων από την ΔΑΛ στους λιμένες που βρίσκονται υπό τον μετοχικό
έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου. 

β. η Δημόσια Αρχή Λιμένων δυνάμει του α. 105 ν. 4504/2017 έχει σαφείς
αρμοδιότητες  σε  θέματα  αποβλήτων,  που  παράγονται  στα  πλοία,  επί  όλων  των
δημόσιων  και  ιδιωτικών  φορέων  διαχείρισης  λιμένων  του  διευρωπαϊκού  δικτύου
μεταφορών,  όπως  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  II  του  Κανονισμού  (ΕΕ)  αριθ.
1315/2013, ήτοι στους λιμένες Πειραιά, Βόλου, Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηράκλειου,
Θεσσαλονίκης,  Καβάλας,  Καλαμάτας,  Κατάκολου,  Κέρκυρας,  Κυλλήνης,  Λαύριου,
Μυκόνου,  Μυτιλήνης,  Νάξου,  Πάρου,  Πάτρας,  Ραφήνας,  Ρόδου,  Σαντορίνης,
Σκιάθου, Σύρου, Χαλκίδας, Χανίων, Χίου. 

γ. όργανα διοίκησης της Αρχής αποτελούν το Συμβούλιο Διοίκησης και ο
Διοικητής, ο οποίος καταλαμβάνει οργανική θέση κατηγορίας ΕΘ 1

δ. η διοικητική διάρθρωση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων σε συνδυασμό με
τα  α.  128  παρ.  1,3,4  και  131  παρ.  1  ν.  4389/2016  καθιστούν  δυνατή  την  διαρκή
παρακολούθηση  και  καταγραφή  συγκεκριμένων  παραμέτρων  λειτουργίας  του
ελληνικού λιμενικού συστήματος, τις οποίες η Αρχή αξιοποιεί σε συνεργασία με τις
κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση τα ανωτέρω άρθρα
δεν  επιτρέπεται  να  ερμηνευτούν  με  τρόπο,  που  να  θίγει  τις  αρμοδιότητες  των
Οργανισμών Λιμένων των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει παραμείνει  στον έλεγχο
του Ελληνικού Δημοσίου και εξακολουθούν να διατηρούν τον “διφυή” χαρακτήρα τους
και  τις  αρμοδιότητες  που  εμπεριέχουν  ενάσκηση  δημόσιας  εξουσίας,  κατά  τα
αναλυτικά ανωτέρω αναφερόμενα

ε.  κανένα  από  τα  παραπάνω  συμπεράσματα  δεν  επιτρέπεται  να
ερμηνευθεί με τρόπο, που να θίγει τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων,
Λιμενικής  Πολιτικής  και  Ναυτιλιακών  Επενδύσεων  του  Υπουργείου  Ναυτιλίας  και
Νησιωτικής Πολιτικής

στ.  με  το  άρθρο  132  παρ.  1  περ.  β  υποπερ.  ββ  ν.  4389/2016  (Α΄94)
θεσμοθετήθηκε κανόνας επίλυσης σύγκρουσης αρμοδιοτήτων υπέρ της ΔΑΛ για κάθε
θέμα που αφορά στην εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη Πειραιά -
Θεσσαλονίκης και  για  τη  συμμόρφωση  με  υποχρεώσεις,  που  δεν  απορρέουν  από
σύμβαση παραχώρησης με φορέα ιδιωτικής οικονομίας, εξαιρουμένων προφανώς των
αρμοδιοτήτων  της  Γενικής  Γραμματείας  Λιμένων  και  Λιμενικής  Πολιτικής  και  της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

ζ. η Αρχή αποτελεί αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας
και  Νησιωτικής  Πολιτικής  με  διοικητική  και  οικονομική  αυτοτέλεια,  υπάγεται
απευθείας σε και εποπτεύεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

8. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Παρακαλούνται  οι  αρμόδιες  Διευθύνσεις  να κοινοποιήσουν άμεσα και  με

κάθε  πρόσφορο τρόπο  την  παρούσα  σε  όλους  τους  υπαλλήλους  αρμοδιότητάς  τους
καθώς και στους φορείς που εποπτεύουν. 

Περαιτέρω  διευκρινήσεις  αναφορικά  με  τις  αρμοδιότητες  της  Αρχής
παρέχονται μέσω της ανωτέρω διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αυτής. 

Η παρούσα εγκύκλιος έχει αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Από την ανάρτηση της
παρούσας  ανακαλούνται  οι  με  ΑΠ  6000/526/2018  (ΑΔΑ:  Ψ27Π4653ΠΩ-Τ5Υ)  και
6000/526/2018 (ΑΔΑ: Ω11Ζ4653ΠΩ-82Β) εγκύκλιοι της Αρχής. 
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Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΔΑΛ 

Δημοσθένης Π. Μπακόπουλος

Πίνακας Αποδεκτών: 
1. Γραφεία  αρμόδιων  Υπουργών,  Αναπληρωτών  Υπουργών,  Υφυπουργών,  Γενικών

Γραμματέων
2. Οργανισμοί Λιμένων

Εσωτερική Διανομή:
- Γραφείο Υπουργού & Υφυπουργού
- Γραφείο Γενικού Γραμματέα & Γενικού Γραμματέα ΛΛΠΝΕ
- Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
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