
 

                

 

                                                                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Πειραιάς,     06 - 05 - 2020   

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ   

ΚΑΙ ΝΗΙΩΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ   Αριθ. Πρωη.:  3113.1/26299/2020 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ,  

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ   

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΙΜΕΝΩΝ,  

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ   

ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟ: ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΔΛ.ΑΚΤ./ΓΛΑ 

TMHMA: Γ΄  

Ταρ. Γ/λζε : Αθηή Βαζηιεηάδε  

                          ΠΥΛΗ Δ1 

            

ΚΟΙΝ: θα Παλαγηώηα ΣΟΦΙΟΥ 

Ταρ. Κώδηθαο : 185 10 Πεηξαηάο  

Τειέθσλα : 213 1374144-4148  

Telefax : 213 1374504  

e-mail              : dlpc@yna.gov.gr    
 

ΘΕΜΑ: «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ» 
 

ΥΕΣ.: 

α) Τν ππ’ αξηζ.2131.10/24496/24-04-2020 έγγξαθν ηεο Υπεξεζίαο ζαο. 

β) Τν από 14-04-2020 κήλπκα ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ηεο Υπεξεζίαο ζαο κε ζπλεκκέλε 

ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία ηεο θαο Παλαγηώηαο ΣΟΦΙΟΥ.  
 

1. Σε ζπλέρεηα αλσηέξσ ζρεηηθώλ ηα νπνία καο θνηλνπνηήζεθαλ γηα ηηο ηπρόλ ελέξγεηεο ζην πιαίζην 

ησλ αξκνδηνηήησλ καο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ζέκαηα λαπαγίσλ δελ άπηνληαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο 

Υπεξεζίαο καο θαη δελ ηεξείηαη ζρεηηθόο κε ηελ ππόζεζε θάθεινο.  

2. Σε θάζε πεξίπησζε, ηίζεηαη ππόςε ζαο όηη ε αξκνδηόηεηα ηεο παξαθνινύζεζεο ηεο εθαξκνγήο 

ηνπ λ.2881/2001 (Α΄16) αζθείηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 130 παξ.2γ) ηνπ λ.4389/2016 (Α΄94) από ην 

Τκήκα Ναπαγίσλ ηεο Γεκόζηαο Αξρήο Ληκέλσλ (Γ.Α.Λ.). Η ελ ιόγσ αξρή θαηαξγήζεθε πξόζθαηα 

κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ.4676/2020 (Α΄67), πιελ όκσο ζύκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο 

πξνβιέςεηο, νη αξκνδηόηεηέο ηεο αζθνύληαη από ηνλ Υπνπξγό Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο 

θαη δύλαληαη λα κεηαβηβαζηνύλ ζε άιια όξγαλα θαη ππεξεζίεο ηνπ Υπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη 

Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο κε πξνεδξηθό δηάηαγκα κε ην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη, κεηαμύ άιισλ, ζέκαηα 

πνπ αθνξνύλ ζηε κεηαβίβαζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο Γ.Α.Λ.. Σπλαθώο, επηζεκαίλεηαη όηη ζύκθσλα 

κε ηελ παξ.3 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, κέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 2, 

ρξέε Γηνηθεηή ηεο Γ.Α.Λ., θαζώο θαη ησλ Πεξηθεξεηαθώλ Γξαθείσλ Γ.Α.Λ. Πεηξαηά θαη 

Θεζζαινλίθεο, αζθεί ν Γεληθόο Γηεπζπληήο ηεο Γ.Α.Λ.. Τέινο, ζύκθσλα κε ηελ παξ.5 ηνπ ηδίνπ 

άξζξνπ, νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 (δειαδή ε θαηάξγεζε) ηίζεληαη ζε ηζρύ κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηεο παξαγξάθνπ 2. 

3. Δπηπξόζζεηα θαη ζε πεξίπησζε πνπ ε ππόζεζε ζπκπιέθεηαη κε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηνπ 

ΟΛΠ ΑΔ, ζαο γλσξίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ λ.4404/2016 (Α΄126), ν Οξγαληζκόο 

Ληκέλνο Πεηξαηώο Α.Δ. εμνπζηνδνηείηαη λα νξίδεη, λα επηβάιιεη θαη λα εηζπξάηηεη γηα ίδην 

ινγαξηαζκό: α) ιηκεληθά ηέιε ππνδνκώλ θαη β) ηέιε ιηκεληθώλ ππεξεζηώλ, όπσο θαζέλα από ηα 

απηά έρεη εθάζηνηε πξνζδηνξηζηεί ή/θαη (θαηά πεξίπησζε) εγθξηζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 10 (Έζνδα Ληκέλα θαη Τηκνινγηαθή Πνιηηηθή) ηεο Σύκβαζεο Παξαρώξεζεο. 



 

4. Παξαθαινύκε γηα ηελ ελεκέξσζή ζαο. 

                                                                                                              Η Γενική Διεσθύνηρια 

          Λιμένων, Λιμενικής Πολιηικής 

           και Νασηιλιακών Επενδύζεων 

 

 

 

                                                                                                                  Εσηστία ΛΙΑΝΟΤ 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γξ. θ. ΥΝΑΝΠ 

2. Γξ. θ. ΓΓΛΛΠΝΔ       

3. Γξ. θ. ΓΓΛΛΠΝΔ 
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