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Σημείωμα Προέδρου  

Το 2020, ως έτος αναφοράς για την παρούσα έκθεση Πεπραγμένων, αποτέλεσε έτος 

σημαίνον για την λειτουργία και ανάπτυξη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, καθώς 

συμπληρώθηκαν τέσσερα έτη από τη μετατροπή της ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, γεγονός 

που σηματοδοτεί και το πέρας της πρώτης περιόδου αξιολόγησης της λειτουργίας της, 

σύμφωνα με τον ιδρυτικό της νόμο. Με υπομόδιο την εμπειρία των παρελθόντων ετών, 

σεβόμενη του ρόλου που της ανατέθηκε, κινήθηκε με πρωταρχικό στόχο την υλοποίηση 

ρυθμιστικών και κανονιστικών αρμοδιοτήτων της, την συνεισφορά της στην ανάπτυξη του 

Εθνικού Λιμενικού Συστήματος, και την αντιμετώπιση θεσμικών ζητημάτων που ανακύπτουν. 

Παράλληλα, προτεραιότητα δόθηκε στην εποπτεία των Συμβάσεων Ολικής Παραχώρησης 

και τη μέριμνα της Αρχής για την ομαλή εφαρμογή των προβλέψεών τους κατά τα επόμενα 

έτη. 

Αρχικά, οι συνθήκες υπό τις οποίες το έργο αυτό διενεργήθηκε χαρακτηρίζονται ως 

πρωτόγνωρες και καινοφανώς έκτακτες. Ισορροπώντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

αναφοράς, λόγω των περιοριστικών μέτρων αποτρεπτικών της εξάπλωσης της πανδημίας 

του κορονοϊού CoVid-19, διήλθε την διελκυστίνδα. Από τον αρχικό εκ του νόμου σχεδιασμό 

της, η Αρχή προγραμματίσθηκε από πλευράς στελέχωσης να είναι λιτή και ευέλικτη, με 

έμφαση στην παραγωγή ρυθμιστικού έργου με το ελάχιστο δυνατό διαχειριστικό κόστος. 

Παρόλο τον μικρό αριθμό προσωπικού (16 εργαζόμενοι, συμπεριλαμβανομένων δύο 

στελεχών του Λιμενικού Σώματος και της διοίκησης), αναζητήθηκε, και επετεύχθη η τήρηση 

αναγκαίας ισορροπίας μεταξύ της έγκαιρης και συνεπούς εκπλήρωσης καθηκόντων των 

στελεχών, και η ταυτόχρονη εξασφάλιση ότι τηρείται κάθε απαραίτητο προστατευτικό μέτρο 

της δημόσιας υγείας.  

Αντίστοιχα, οι ελληνικοί λιμένες, κατά το έτος αναφοράς της παρούσας, παρουσίασαν 

πτώση, ως επίπτωση αφ’ ενός της μείωσης στο διεθνές εμπόριο, την σημαντική μείωση της 

κρουαζιέρας, της ακτοπλοϊας και του ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής. Ειδικά για τους 

Οργανισμούς Λιμένων, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η μείωση του κύκλου 

εργασιών κυμάνθηκε στο -9,9%, σε σχέση με το 2019. 

Το εξωτερικό αποτύπωμα το έργου της Αρχής επιδιώχθηκε να διατηρηθεί ανέπαφο. 

Εμπληρούμενη αισθήματος ευθύνης προς τους λιμένες καθώς και τον Έλληνα πολίτη, η Αρχή 

λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί, με τη μέγιστη επιτρεπόμενη από τη νομοθεσία 

δυναμικότητα, διατηρώντας τη ροή των διερευνήσεων, της έκδοσης αποφάσεων και 

κανονιστικών πράξεων σε επίπεδα ανώτερα των παρελθόντων ετών. Ο στόχος δε επετεύχθη, 

καθώς κατά το έτος αναφοράς ξεπέρασε σε απόλυτους αριθμούς αποφάσεων τα παρελθόντα 

έτη, δίχως παράλληλα να διακυβευτεί το υψηλό ποιοτικό αποτέλεσμα αυτών. Συγκεκριμένα 

εκδόθηκαν 68 αποφάσεις, έναντι 60 κατά το 2019, και 10 γνωμοδοτήσεις. Από αυτές τις 

πράξεις, μόλις μία προσεβλήθη δικαστικά.  
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Στο δε σημείο αυτό, ως Πρόεδρος, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μου προς 

τα στελέχη της Αρχής, τους καθημερινούς συνεργάτες σε αυτό το έργο, για την δίχως 

εκπτώσεις προσφορά τους σε αυτή, υπό τις ρηθείσες καινοφανείς συνθήκες εργασίας και 

διαβίωσης.  

Παράλληλα, κατά δε τη διάρκεια του έτους αναφοράς 2020, η Αρχή ως το αρμόδιο όργανο 

για την επιβολή κυρώσεων του Κανονισμού 2017/352 για τις λιμενικές υπηρεσίες και τη 

χρηματοοικονομική διαφάνεια στους λιμένες, προέβη στην έκδοση αναγκαίων κανονιστικών 

πράξεων για την εφαρμογή του, αλλά και στη διερεύνηση αναφορών ότι δεν εφαρμόζεται. 

Εντός του ανωτέρω πλαισίου, η Αρχή προετοίμασε και διενήργησε ακροάσεις 

καταγγελλόντων και καταγγελλομένων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Ακροάσεων.  

Ακολούθως, σε συνέχεια της ενίσχυσης του θεσμικού της ρόλου, συνεχίστηκε η προσπάθεια 

για τη θεσμική κατοχύρωση των μελών και του προσωπικού με την έκδοση Κανονισμού 

Δεοντολογίας. Παράλληλα δε, συμμετείχε σε σχετικό ανοιγέντα διάλογο για τη θεσμική 

συνεργασία Ανεξαρτήτων Αρχών για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων του 

ελευθέρου ανταγωνισμού, δίχως να διακυβεύεται η ανεξαρτησία αυτών, ενώ 

διαπραγματεύθηκε τους όρους συνεργασίας για την δημιουργία ενός θεσμικού ρυθμιστικού 

περιβάλλοντος ανταγωνισμού.  

Εν κατακλείδι, αν και δεν εμπίπτει στο έτος αναφοράς της παρούσας έκθεσης, αξίζει να 

σημειωθεί ότι με το Ν.4770/2021 κατά την έναρξη του 2021, επήλθαν σημαντικές αλλαγές 

στο θεσμικό πλαίσιο της Αρχής, με τον επαναπροσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της, τον 

περιορισμό των ρυθμιστικών, περικοπή των κανονιστικών και των αντίστοιχων προβλέψεων 

για την επιβολή κυρώσεων. Σε κάθε περίπτωση, η Αρχή παραμένει αρωγός της Ελληνικής 

Πολιτείας για την διατήρηση της νομιμότητας και της συμβατικής τάξης στο λιμενικό κλάδο, 

της ρυθμιστικής αποδοτικότητας, καθώς και ανεξάρτητο τρίτο μέρος ως προς τις συμβάσεις 

παραχώρησης. 

 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 

Πρόεδρος Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
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1 Εισαγωγή – Αρμοδιότητες και Νομοθετικό Πλαίσιο 

1.1 Εισαγωγή 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) συνεστήθη αρχικά το Μάιο 2014 με τους Ν.4150/2013, 

4254/2014 και 4258/2014 ως Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Αιγαίου, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Στην συνέχεια, δυνάμει του 

Ν.4389/2016, τον Μάιο του 2016 μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, υπαγόμενη 

στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος έχει τροποποιηθεί ακολούθως με το Ν.4532/2018, το 

Ν.4597/2019 και, προσφάτως με το Ν.4770/2021. 

H ανάγκη δημιουργίας της Ρ.Α.Λ., πρώτα ως δημόσια αρχή και ακολούθως ως ρυθμιστική 

Ανεξάρτητη Αρχή, αποτελεί διαπίστωση των Θεσμών. Στα κύρια επιχειρήματα για τη 

δημιουργία της συγκαταλέγονται: 

α)  η ανάγκη συνεπούς και αμερόληπτης παρακολούθησης, ελέγχου και εμπλουτισμού 

της Ευρωπαϊκής εμπειρίας με περιπτώσεις ολικών παραχωρήσεων δημοσίων λιμένων και 

Λιμενικών Αρχών,  

β)  η ανάγκη για μείωση της αβεβαιότητας υλοποίησης επενδύσεων, ενίσχυση της 

συνέπειας και συνέχειας στην διαχείριση και παρακολούθηση εξειδικευμένων συμβάσεων 

ολικής παραχώρησης αλλά και των επί μέρους υπο-παραχωρήσεων δομών και παραγωγής 

ορισμένων λιμενικών υπηρεσιών από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου,  

γ)  η ανάγκη για ρυθμιστική αντιμετώπιση της πρόσβασης, των χρεώσεων και της 

απόδοσης των λιμένων σε σχέση με απαιτούμενα επίπεδα εξυπηρέτησης των χρηστών των 

λιμενικών υπηρεσιών,  

δ)  η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση και επικέντρωση τόσο για ex-post διερεύνηση 

θεμάτων ανταγωνισμού σε σχέση με τις λιμενικές υπηρεσίες, αλλά και για πρόληψη 

αστοχιών της αγοράς, καθώς και αποτροπή υπέρμετρων παρεμβάσεων,  

ε)  η ανάγκη για εξειδικευμένη, πολυεπιπέδη γνώση (οικονομική, τεχνική και νομική) 

και επικέντρωση τόσο όσον αφορά την ex-ante ρύθμιση της αγοράς των λιμενικών 

υπηρεσιών ανεξαρτήτως δομής ή του χαρακτήρα ως δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, τη 

γνωμοδότηση επί ειδικότερων ζητημάτων για τις λιμενικές υπηρεσίες και για κάθε θέμα 

αρμοδιότητάς της, αλλά και την πρόληψη αστοχιών της αγοράς χωρίς υπέρμετρες 

παρεμβάσεις, όσο και την ex-post διερεύνηση θεμάτων ανταγωνισμού δια της παραβάσεως 

των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων των διαχειριστών των λιμένων και στρεβλώσεων 

σχετικά με την αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών. 

Το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των ιδρυτικών διατάξεων της Αρχής πηγάζει από τη Σύμβαση 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΣΧΔ) της 19ης Αυγούστου 2015, για την υπογραφή της 

οποίας, χορηγήθηκε εξουσιοδοτική διάταξη με το Ν.4336/2015, παράγραφος Α.3. 

Εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης αποτέλεσε η ρητή πρόβλεψη (conditio sine qua non) 

ειδικά για διασφάλιση «πλήρους λειτουργικότητας της Ρ.Α.Λ», σύμφωνα με τον όρο 4.3 της 

ΣΧΔ. Τέλος, σύμφωνα με τον όρο 4.4 της ίδιας σύμβασης, «η ίδρυση της Αρχής και η τεχνική 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

6 

 

της ικανότητα να επιβλέπει τις συμβάσεις παραχώρησης λιμένων και των επενδύσεων 

αυτών, αποτελούν μη υποκείμενες σε ουσιώδεις μεταβολές δεσμεύσεις για το Ελληνικό 

Δημόσιο, με δε ρητή αναφορά στην «συνεχή εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών επί 

πολλά έτη». 

Το 2020, έτος αναφοράς της παρούσας Εκθέσεως Ελέγχου, απετέλεσε ένα σημαντικό έτος 

για την Αρχή, κατά τη διάρκεια του οποίου η Αρχή κλήθηκε να ασκήσει το σύνολο των 

κανονιστικών και ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της. Απασχολήθηκε κυρίως με την εποπτεία 

των Συμβάσεων Παραχώρησης, την προώθηση της εφαρμογής του ευρωπαϊκού πλαισίου για 

τις λιμενικές υπηρεσίες, και τη σύνταξη γνωμοδοτήσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο, μετά την 

έκδοση του Ν.4597/2019 και των Υπουργικών Αποφάσεων, που εκδόθηκαν κατά το έτος 

2019. 

Εν όψει της τροποποίησης των άρθρων 112 έως 114 και του άρθρου 132 του Ν.4389/2016 

δυνάμει των προβλέψεων των άρθρων 48 επ. του Ν.4770/2021, κρίνεται σκόπιμη η αναφορά 

κατ’ αρχήν διατάξεων επί των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. ως ίσχυαν κατά το χρόνο άσκησης 

αυτών. Εν συνεχεία, θα γίνει και μία σύντομη αναφορά στην πρόσφατη τροποποίηση που 

επέφερε ο Ν.4770/2021, δυνάμει του οποίου επαναπροσδιορίστηκαν οι αρμοδιότητες της 

Αρχής αλλά και ο τρόπος άσκησης αυτών. 

1.2 Κύριες Αρμοδιότητες Αρχής κατά το χρόνο αναφοράς 

Οι αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., κατά το έτος 2020, περιγράφονται και αναλύονται καταρχήν στα 

άρθρα 112-114 του Ν.4389/2016, ως ίσχυσαν μετά την τροποποίησή τους από το άρθρο 15 

του Ν.4532/2018 και από τα άρθρα 45-46 του N.4597/2019. Συμπληρώνονται δε από 

ειδικότερες διατάξεις των δύο ειδικών κυρωτικών Νόμων των Συμβάσεων Παραχώρησης 

Λιμένων (Ν.4404/2016 και Ν.4522/2018), των Υποπαραχωρήσεων (άρ. 3 και 4 του 

Ν.4597/2019), των Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας (αρ. 64 του Ν.4609/2019), των 

Υδατοδρομίων (Ν.4568/2018 και Ν.4663/2020), του άρθρου 105 του Ν.4504/2017 και του 

άρθρου 60 του Ν.4676/2020. Πιο συγκεκριμένα: 

1.2.1 Κανονιστικές και Ρυθμιστικές Αρμοδιότητες  

Σύμφωνα με το Άρθρο 112 του Ν. 4389/2016, όπως ίσχυσε από 28.2.2019 έως 29.1.2021, η 

Ρ.Α.Λ. ήταν αρμόδια για την έκδοση κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, 

εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων 

δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης 

απαραίτητης πράξης, ιδίως για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: 

α)  στην οικονομική ρύθμιση, απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συμβατότητα των 

τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και των ζητημάτων 

πρόσβασης επί όλων των ελληνικών λιμένων και επί των συνδεόμενων με αυτούς 

εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού 

και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας, 
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β)  στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και υπολογισμού, 

επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που 

προβλέπονται στις Συμβάσεις Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της 

διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των 

αποφάσεων επιβολής. Ρητά ορίζεται ότι, τα σχετικά εισπραττόμενα από την Αρχή ποσά, 

καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από αποφάσεις επιβολής προστίμων, αποδίδονται 

στον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν προσαυξάνουν τον προϋπολογισμό της Αρχής και 

γ)  στην άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 

Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 113 του Ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

15 του Ν.4532/2018 και το άρθρο 46 του Ν. 4597/2019, προβλέπονταν οι ρυθμιστικές, 

γνωμοδοτικές και ελεγκτικές αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., όπως και οι σχετικές γενικές 

προβλέψεις του νόμου που αφορούν στην άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του 

Ελληνικού Δημοσίου, τα οποία απορρέουν από συμβάσεις παραχώρησης, με έμφαση στο 

τρίπτυχο ανάπτυξη του ανταγωνισμού – συμφωνημένο επίπεδο εξυπηρέτησης χρηστών και 

παροχής υπηρεσιών – υλοποίηση χρηματοοικονομικών στόχων. 

Ειδικότερα: 

Η Ρ.Α.Λ. κατείχε την αρμοδιότητα λήψης ρυθμιστικών μέτρων, αναλόγων προς τον 

επιδιωκόμενο σκοπό για: 

α)  την παρακολούθηση της εφαρμογής 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 λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης – εθνικής 

και ευρωπαϊκής – νομοθεσίας, σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις 

Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 

2017/352, 

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, διαιτησία και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων 

διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί 

αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, 
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ε)  την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων 

συμβάσεων (παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης) και των σχετικών ανανεώσεων που 

προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων 

των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συμφωνημένου 

επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, 

δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους 

χρηματοοικονομικούς στόχους. 

στ)  τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της πιστής 

εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης 

δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων 

πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό.  

Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. ήταν 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, 

γ)  ην ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων 

κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις αρμοδιότητές της, 

δ) τον έλεγχο συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και 

λήψη των αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού 

των τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση - 

κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - στο 

Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων - 

περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού 

λιμενικού συστήματος, 

ε)  την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από 

Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του. 

Σε σχέση με το (ε) προβλέπονται ειδικότερα τα εξής: 

i. την καταγγελία ή με άλλο τρόπο λύση Σύμβασης Παραχώρησης, στο σύνολό της ή 

μερικώς,  

ii. τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης ή/και τη διαπίστωση της ματαίωσης 

αναβλητικής αίρεσης, καθώς και την επίκληση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, στο 

μέτρο που επιδρά στην ισχύ Σύμβασης Παραχώρησης, ολικά ή μερικά,  

iii. την άσκηση δικαιωμάτων παρέμβασης στα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία 

ή/και την άσκηση δικαιωμάτων υποκατάστασης – υπεισέλευσης στη Σύμβαση, 

iv. την προσφυγή σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο επίλυσης των σχετικών 

συμβατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά διαιτητικό ή άλλο αρμόδιο δικαστήριο, και 
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την εν γένει άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, με προηγούμενη σύμφωνη 

γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Υπουργού 

Οικονομικών (δέσμια αρμοδιότητα). 

στ) την υποβολή γραπτών παρατηρήσεων είτε γραπτά, με δική της πρωτοβουλία, είτε 

προφορικά με την άδεια του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου για θέματα εφαρμογής 

των αρμοδιοτήτων της Αρχής και της ευρωπαϊκής νομοθεσία περί λιμενικών υπηρεσιών. 

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή μπορεί να ζητεί, από το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, 

κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο, για τη διατύπωση της γνώμης της.  

1.2.2 Λήψη Έκτακτων Μέτρων 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η Ρ.Α.Λ. είχε αποχρώσες ενδείξεις τυχόν παράβασης 

διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας η οποία ενείχε άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για 

τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή ότι θα προξενούσε σοβαρά 

οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών, δύνατο 

να λαμβάνει έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη 

οριστικής απόφασης. Η απόφαση της Ρ.Α.Λ. περί των προσωρινών μέτρων ήταν άμεσα 

εκτελεστή και ταυτόχρονα, δύνατο να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. 

Το άρθρο 113 Ν.4389/2016 απετέλεσε τον πυρήνα για την ex-ante λειτουργία της Ρ.Α.Λ. ως 

θεσμό πρόληψης και ρυθμιστή της αγοράς της Λιμενικής Βιομηχανίας και των Λιμενικών 

Υπηρεσιών της Ελλάδος. 

1.2.3. Κατασταλτικές Αρμοδιότητες 

Το άρθρο 114 του Ν. 4389/2016, όπως ίσχυσε μετά την τροποποίησή του δυνάμει του άρ. 46 

του Ν.4597/2019, όρισε τις κατασταλτικές αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., την διαδικασία 

διερεύνησης καταγγελιών και της αυτεπάγγελτης έρευνας της Αρχής. 

Εν προκειμένω, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο είχε δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της 

Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. Με την υπ’ αρ. 330/2017 απόφαση της 

Ρ.Α.Λ. καθορίστηκε ο τύπος, το περιεχόμενο, τα διαδικαστικά αποτελέσματα, καθώς και ο 

τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών του προηγούμενου εδαφίου. 

Η Ρ.Α.Λ., στη συνέχεια αξιολογούσε αν τα στοιχεία και οι τεθέντες από τον καταγγέλλοντα 

ισχυρισμοί συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προέκυπταν 

ενδείξεις παράβασης των εν λόγω άρθρων, η καταγγελία λογιζόταν ως προφανώς αβάσιμη 

και τίθετο στο αρχείο. Τα υπό διερεύνηση νομικά και φυσικά πρόσωπα δύναντο να 

προτείνουν ενώπιον της Αρχής δεσμεύσεις, οι οποίες συνεκτιμώνταν, αξιολογούνταν και 

επικυρώνονταν με απόφαση της Αρχής. Οι καταγγελίες αξιολογούνταν το συντομότερο 

δυνατό και πάντως μετά την πάροδο πέντε μηνών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ. 

Άμα κρίνετο αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ., ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή 

ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, δύνατο να αναζητά με έγγραφο πληροφορίες 

από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή 
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άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονταν οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το 

αίτημα, ο σκοπός της αίτησης και η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των 

πληροφοριών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνταν σε άμεση, 

πλήρη και ακριβή παροχή των αιτηθεισών πληροφοριών.  

Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά 

περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από 

επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή 

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επέβαλε πρόστιμο πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 

με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, για εκάστη παράβαση. Περαιτέρω, σε 

περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης εφαρμογής των αποφάσεων, 

δεσμευτικών οδηγιών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων από επιχειρήσεις ή ενώσεις 

επιχειρήσεων, Διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα 

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, η Αρχή επέβαλε πρόσθετα ρυθμιστικά μέτρα και, 

ακολούθως, τις ως άνω κυρώσεις. Σημειώνουμε δε, ότι, η Αρχή σε περίπτωση 

επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, η Αρχή δύνατο να αναζητήσει και τη πειθαρχική δίωξη 

των υπαλλήλων των αρμοδίων οργάνων.  

Όσον αφορά την άσκηση των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της, μέλη και υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ., 

υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του κατά περίπτωση αρμόδιου Εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών, είχαν την δυνατότητα: 

α)  να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των 

επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική εμπορική 

αλληλογραφία των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, 

διαχειριστών και γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και 

του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μορφής 

αποθήκευσής τους, και οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαμβάνουν 

αντίγραφα ή αποσπάσματά τους, 

β)  να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και 

ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα οποία αποτελούν 

επαγγελματικές πληροφορίες, 

γ)  να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, 

φορητών συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες 

κατά περίπτωση αρχές, που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των 

ελεγχόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών, 

δ)  να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα μεταφορικά μέσα των 

επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 

ε)  να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα, κατά την περίοδο 

που διενεργείται ο έλεγχος και στο μέτρο των αναγκών αυτού, 
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στ)  να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων 

συμβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση 

προσώπων, καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, 

εφόσον υπάρχουν εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που 

συνδέονται με την επιχείρηση και το αντικείμενο του ελέγχου, 

ζ)  να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης 

επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το 

αντικείμενο και το σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις. 

Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο των μελών και υπαλλήλων 

της Ρ.Α.Λ. στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί δύναντο να αναζητούν συνδρομή των 

εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. 

1.3  Ειδικότερες αρμοδιότητες  

1.3.1 Κυρωτικοί Νόμοι Συμβάσεων Παραχώρησης 

Όσον αφορά το Ν.4404/2016 που κύρωσε τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., και το Ν.4522/2018, ο οποίος κύρωσε τη Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ιδιαίτερης σημασίας για 

την άσκηση της αρμοδιότητας της Ρ.Α.Λ. κρίνονται τα κατωτέρω άρθρα των Συμβάσεων 

Παραχώρησης: 

Το άρθρο 2 παρ. 2 προβλέπει ότι, εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα 

κατά την ουσιαστική έννοια, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, έχει λάβει εξουσίες και 

αρμοδιότητες, παρατιθέμενες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2 εκάστων Συμβάσεων, οι οποίες 

αρμοδιότητες επιδέχονται περαιτέρω υλοποίησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του 

Ν.4389/2016. 

Στο Παράρτημα 2.2 εκάστης Σύμβασης, πέραν από τις ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενες 

αρμοδιότητες προβλέπεται στο σημείο (ε) ως ειδικότερη αρμοδιότητα της ΡΑΛ, πηγάζουσα 

από τη Σύμβαση Παραχώρησης, η παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων 

συμβάσεων, εξασφαλίζοντας ιδίως την τήρηση του συμφωνηθέντος επιπέδου 

εξυπηρέτησης, προσδιορίζοντας τα επίπεδα απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων 

απασχόλησης και τη συμμόρφωση με τους χρηματοοικονομικούς στόχους. 

Περαιτέρω στο άρθρο 14 των Συμβάσεων Παραχώρησης προβλέπεται ότι μετά τη λήξη κάθε 

Περιόδου Αναφοράς, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχα προετοιμάζουν και 

υποβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο, εν προκειμένω και στη Ρ.Α.Λ., μία σειρά από 

χρηματοοικονομικά στοιχεία, μεταξύ των οποίων την ετήσια έκθεση, τον ισολογισμό, την 

κατάσταση αποτελεσμάτων και την κατάσταση ταμειακών ροών. 

Το ίδιο άρθρο 14, προβλέπει ότι το Ελληνικό Δημόσιο δικαιούται να διορίζει, με δικά του 

έξοδα, τον δικό του κατάλληλο ελεγκτή για την επαλήθευση των ανωτέρω στοιχείων που 

παρέχονται από τις εταιρείες  
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Σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 3 και 4 αντίστοιχα, προβλέπεται η διαδικασία επιτόπιας 

επιθεώρησης των χώρων του Λιμένα, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Ο.Λ.Π. 

Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε..  

Στο άρθρο 16 αμφοτέρων των Συμβάσεων προβλέπονται ποινικές ρήτρες για την περίπτωση 

αθέτησης των υποχρεώσεων εκάστων των παραχωρησιούχων, απορρεουσών από τη κάθε 

Σύμβαση Παραχώρησης, όπως και η διαδικασία επιβολής τους. Αρμόδια κατ’ άρ. 112 και 113 

του Ν.4389/2016, ως ίσχυαν κατά το χρόνο αναφοράς, για την επιβολή και να επιληφθεί είναι 

η Αρχή. Κατά την διάρκεια του έτους Αναφοράς, η Αρχή εξέδωσε δύο σχετικούς Κανονισμούς 

Ποινικών Ρητρών, για την εφαρμογή των σχετικών προβλέψεων των ανωτέρω Συμβάσεων 

Παραχώρησης.».  

Στα άρθρα 20 και 21 αμφοτέρων των Συμβάσεων προβλέπονται τα δικαιώματα πρόσβασης, 

παρέμβασης, υποκατάστασης και υπεισέλευσης, όπως επίσης και η διαδικασία εν τοις 

πράγμασι υλοποίησης των δικαιωμάτων αυτών, τα οποία, σύμφωνα με το Ν.4389/2016, 

όπως ίσχυε προ της τροποποίησης των άρ. 48 επ. του Ν.4770/2021, αρμόδια να ασκήσει ήταν 

η Αρχή.  

1.3.2 Υποπαραχωρήσεις  

Με το άρθρο 3 παρ.3 του Ν.4597/2019 ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες της Αρχής όπως αυτές 

ορίζονται στα άρθρα 108 και 112, πλην του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β' της 

παραγράφου 1, καθώς και στα άρθρα 113, 114 και 124 του ν. 4389/2016 υπάγονται και οι 

συμβάσεις υπο-παραχώρησης τις οποίες πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο, το 

ΤΑΙΠΕΔ και οι μέλλοντες υπο-παραχωρησιούχοι / επενδυτές, οι οποίοι θα αναδειχθούν από 

σχετική διαγωνιστική διαδικασία του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., και τον οικείο Οργανισμό Λιμένος, ως 

φορέα που έχει την κύρια παραχώρηση. 

1.3.3 Ήσσονες Υποπαραχωρήσεις  

Με το άρθρο 64 παρ.3 του Ν.4609/2019 ορίζεται ότι στις αρμοδιότητες της Αρχής υπάγεται 

η σύναψη συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων και 

τρίτων - επενδυτών για την παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της 

χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των λιμένων δικαιοδοσίας των Ταμείων, για σκοπούς που 

σχετίζονται με την εκ μέρους των τρίτων άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, 

ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με εξαίρεση την 

Ακτοπλοΐα. Περαιτέρω, με βάσει την παρ.7 του άρθρου 64 του Ν.4609/2019, η Αρχή ασκεί 

κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με τις συμβάσεις που συνάπτονται και δεν έχει 

ρητά απονεμηθεί σε άλλον φορέα. 

1.3.4 Υδατοδρόμια  

Δυνάμει του άρθρου 21 του Ν.4568/2018, οι φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, όταν 

καθορίζουν τιμολόγια των υπηρεσιών, τις οποίες παρέχουν για την εξυπηρέτηση 

υδροπλάνων και επιβατών, όφειλαν να κοινοποιούν τον σχετικό κατάλογο και στην Αρχή, 

μεταξύ των άλλων φορέων.  
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Ήδη με τον ν.4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων 

επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 30/12-2-2020), η ως άνω 

υποχρέωση κοινοποίησης των τιμολογίων για τις υπηρεσίες παρέμεινε και ρυθμίζεται στο 

άρθρο 18.  

Περαιτέρω, με τον εν λόγω νόμο 4663/2020 ορίσθηκαν επιπρόσθετα και τα εξής: 

(α) Οι αποφάσεις των Ιδιωτικών Φορέων αναφορικά με την έκδοση απόφασης παραχώρησης 

χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο θα κοινοποιούνται στην Αρχή (άρθρο 7 παρ.ζ΄) . 

(β) Οι συμβάσεις παραχώρησης υδατοδρομίου θα κοινοποιούνται στην Αρχή (άρθρο 12 παρ. 

1β και παρ. 2β). 

1.4 Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 

Στις 15 Φεβρουαρίου 2017 ψηφίστηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 

υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων και τα 

τέλη λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών . Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω 

Κανονισμός αποτελεί ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είκοσι ημέρες μετά τη 

δημοσίευσή του, ωστόσο τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τις 24 Μαρτίου 2019.  

Σκοπός του Κανονισμού είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά λιμενικών 

υπηρεσιών και η εισαγωγή χρηματοοικονομικής διαφάνειας και αυτονομίας των θαλάσσιων 

λιμένων που κρίνεται ότι θα βελτιώσουν την ποιότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών 

που παρέχονται στους χρήστες του λιμένα και θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κλίματος 

ευνοϊκότερου για επενδύσεις στους λιμένες. Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλουν οι λιμένες 

στη μείωση του κόστους για τους χρήστες των μεταφορών, στην προώθηση θαλάσσιων 

μεταφορών μικρών αποστάσεων και στον καλύτερο συνδυασμό των θαλάσσιων μεταφορών 

με τις σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και οδικές μεταφορές. Ο εν λόγω Κανονισμός 

αφορά μόνον λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όπως ορίζονται στον 

κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέσω 

των οποίων διενεργούνται ως επί το πλείστον οι θαλάσσιες μεταφορές της Ένωσης. 

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 εφαρμόζεται στην παροχή των κυριότερων λιμενικών 

υπηρεσιών, είτε εντός της χερσαίας ζώνης του λιμένα είτε εντός της θαλάσσιας ζώνης του 

λιμένα, ήτοι: α) εφοδιασμό με καύσιμο, β) διακίνηση φορτίων, γ) πρόσδεση, δ) υπηρεσίες 

επιβατών, ε) συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, στ) πλοήγηση, ζ) 

ρυμούλκηση. Επίσης, εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες που αφορούν στη 

χρηματοοικονομική διαφάνεια και στη λιμενική υπηρεσία της βυθοκόρησης. Περαιτέρω, 

προβλέπεται η δυνατότητα των Κρατών Μελών να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό σε 

άλλους θαλάσσιους λιμένες της επικράτειάς τους, όπως επίσης και να εξαιρέσουν τους 

θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου δικτύου που βρίσκονται σε εξόχως απόκεντρες 

περιοχές. Τα Κράτη Μέλη κοινοποιούν τις ανωτέρω αποφάσεις εξαίρεσης στην Επιτροπή της 

Ε.Ε. 
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1.4.1 Επιβολή κυρώσεων κατ’ άρθρον 113Α του Ν.4389/2016 

Με το άρθρο 48 του Ν.4597/2019, εισήχθη το άρθρο 113Α στο Ν.4389/2016, το οποίο 

κατέστησε την Αρχή αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων και ποινών, σε περιπτώσεις 

παραβίασης του Κανονισμού.  

Το δε σύστημα ποινών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού, καθορίστηκε με την υπ’ 

αρ. 3000.0/51279/2019 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής «Σύστημα κυρώσεων κατ’ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση 

πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για την 

χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων»» (ΦΕΚ Β΄2896/05.07.2019), μετά από Γνώμη 

της Αρχής, εκδοθείσα δυνάμει της υπ’ αρ. 96/2019 Αποφάσεώς της.  

Ενόψει της κατάργησης του κατωτέρω άρθρου 105 του Ν.4504/2017, που ρύθμιζε την 

παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων, των κενών και των ερμηνευτικών 

ζητημάτων που ανέκυψαν, η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αρ. 3/2020 Δεσμευτική Οδηγία της προς 

τους υπαγόμενους φορείς στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού, για την προσήκουσα 

εφαρμογή αυτού και της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το κείμενο 

του Κανονισμού και υπόλοιπο υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο και πρακτική. 

1.5 Έκδοση προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρο 105 του ν.4504/2017 

Ο εθνικός νομοθέτης έθεσε σε ισχύ από τον Νοέμβριο του 2017 τον νόμο 4504/2017 και 

ειδικότερα το άρθρο 105 «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου» αυτού. Με το εν λόγω άρθρο, εδίδετο η 

αρμοδιότητα στην Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων όπως προβεί στην έκδοση των 

απαιτούμενων προτύπων προσκλήσεων εκδηλώσεως ενδιαφέροντος με αντικείμενο την 

κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων αναφορικά με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου.  

Εν συνεχεία, η παρ.28 του άρθρου 105 του ν.4504/2017 τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 

Ν.4597/2019 (ΦΕΚ Α 35/28.2.2019) και, η Αρχή, σε αντικατάσταση της Ενιαίας Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων, κατέστη αρμόδια για την έκδοση προτύπων προσκλήσεων και 

συμβάσεων και κάθε εγγράφου αναγκαίου για τη διαδικασία επιλογής αναδόχων, μετά από 

σχετική διαβούλευση με τους αρμοδίους δημόσιους φορείς.  

Το ανωτέρω άρθρο 105 του Ν.4504/2017 έχει καταργηθεί δυνάμει του άρθρου 60 του 

Ν.4676/2020 (ΦΕΚ Α’ 67/19.3.2020).  

1.6 Προεδρικό Διάταγμα 19/2016 και Χρηματοδότηση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Το Προεδρικό Διάταγμα 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως σήμερα ισχύει μετά τη θέση σε ισχύ του 

Ν.4389/2016, ρυθμίζει στα άρθρα 6, 7 και 9-15 τη διάρθρωση, τις αρμοδιότητες και τα 

ζητήματα στελέχωσης των υπηρεσιακών μονάδων της Ρ.Α.Λ. 
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Επιπλέον, η Αρχή πρότεινε και προώθησε προς τα συναρμόδια Υπουργεία και εκδόθηκε η υπ' 

αρ. 1000.0/93971/2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 5840) με θέμα τον καθορισμό και επιβολή τέλους για τη 

χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και 

απόδοσης αυτού. Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ’ αριθμόν 

340/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β 

924). Η αντικατασταθείσα υπουργική απόφαση αφορούσε τον καθορισμό του τέλους υπέρ 

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, ως αυτόνομης υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας 

(Ρ.Α.Λ.), είχε εκδοθεί υπό το προηγούμενο καταργηθέν νομικό πλαίσιο του Ν.4150/2013, το 

οποίο ανέφερε ως υποκείμενους στο τέλος φορείς τους Οργανισμούς Λιμένος και τα 

Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά και Δημοτικά. 

Η υπ’ αρ. 340/2014 Απόφαση Υπουργών εφαρμοζόταν δυνάμει ρητής πρόβλεψης της παρ. 1 

του άρ. 124 του Ν.4389/2016, και παρά την κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης του 

Ν.4150/2013 που την επέτρεψε. Η ίδια παράγραφος του Ν.4389/2016 (124 παρ.1) διεύρυνε 

τα υποκείμενα στο τέλος υπέρ της Αρχής στους φορείς, που διαχειρίζονται και 

εκμεταλλεύονται λιμένες του εθνικού λιμενικού συστήματος ανεξαρτήτως νομικής μορφής 

τους, και προβλέπει εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση της σχετικής υπουργικής 

απόφασης, η οποία ενεργοποιήθηκε κατά το 2018 με την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής 

απόφασης.  

1.7 Η τροποποίηση του Ν.4389/2016 με το Ν.4770/2021 

Με τα άρθρα 48 έως 52 και 55 του Ν.4770/2021 (ΦΕΚ Α’ 15/29.1.2021), επήλθαν σημαντικές 

αλλαγές στις ανωτέρω αρμοδιότητες της Αρχής, οι οποίες συνοψίζονται στα εξής:  

Α. Τα άρθρα 112 και 113 ενοποιήθηκαν σε ένα άρθρο, υπό τον τίτλο «Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ.».  

Β. Το άρθρο 114 τροποποιήθηκε και καταργήθηκε η παράγραφος 6.  

Γ. Το άρθρο 113Α καταργήθηκε.  

Δ. Το άρθρο 132 τροποποιήθηκε και καταργήθηκαν οι παράγραφοι 3, 6 και 7.  

Ε. Με το άρθρο 52 του Ν.4770/2021 οι εκκρεμείς υποθέσεις μεταφέρονται στο Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Στ. Με το άρθρο 25 του Ν.4770/2021, τροποποιείται το άρθρο 60 του Ν. 4676/2020, το οποίο 

κατήργησε το άρθρο 105 του Ν.4504/2017 κατά το έτος αναφοράς. 
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2 Το Έργο της Αρχής για το 2020 

2.1.   Διαχρονική εξέλιξη του Έργου της Αρχής 

Το έργο της Αρχής και ο αριθμός των προς εξέταση υποθέσεων παρουσίασαν σημαντική 

αύξηση το 2020, υπηρετώντας εμπράκτως την γενικότερη αποστολή της στην εποπτεία και 

στην διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του 

εθνικού λιμενικού συστήματος. Πέραν των αποφάσεων, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 

έκδοση αποφάσεων ρυθμιστικού και κανονιστικού χαρακτήρα, κατ’ εξουσιοδότηση 

αντιστοίχων διατάξεων του Ν.4389/2016, για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 

και των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών 

Λιμένος Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 

Το έργο της Αρχής σε αριθμούς παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1 που ακολουθεί: 

Πίνακας 2.1: Έργο Αρχής 2015-2020 

Έτος 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Αποφάσεις  7 22 32 38 60 68 

Κανονιστικές Πράξεις (Δεσμευτικές 

Οδηγίες – Επικοινωνίες) 

   1  3 

Γνωμοδοτήσεις 1 3 3 4 10 10 

Προσβληθείσες Αποφάσεις 1 1 - 2 - 1 

Πιο αναλυτικά, εντός του 2020, η Αρχή στα πλαίσια των κανονιστικών, ρυθμιστικών και 

εποπτικών αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε 68 Αποφάσεις, 10 Γνωμοδοτήσεις, 2 Δεσμευτικές 

Οδηγίες, 1 Επικοινωνία, καθώς και 32 αποφάσεις και πράξεις Προέδρου, οι οποίες 

προέκυψαν κατά κύριο λόγο από αντίστοιχα υποβληθέντα ή κοινοποιηθέντα αιτήματα, 

καταγγελίες / αναφορές, καθώς και εσωτερικά θέματα λειτουργίας της Αρχής. 

Το 2020 προσεβλήθη δικαστικά μόνο μία απόφαση της Αρχής, παρόλο το μεγάλο πλήθος των 

εμπλεκομένων φορέων που τους αφορά το έργο της. Αυτό αποτελεί ένδειξη για την 

ολοκληρωμένη τεκμηρίωση και αντιμετώπιση των υπό κρίση ζητημάτων.  

Η κατανομή των εκδοθεισών πράξεων ανά τρίμηνο τα τέσσερα τελευταία έτη είναι σχετικά 

σταθερή, με την εξαίρεση του τέταρτου τριμήνου του 2018 και του 2020, κατά τα οποία 

παρατηρήθηκε σημαντική αντίστοιχη εισροή καταγγελιών / αναφορών, που σε μεγάλο 

βαθμό αφορούσαν τη ανάθεση, παροχή και διαχείριση λιμενικών υπηρεσιών συλλογής 

αποβλήτων πλοίων. 
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Σχήμα 2.1: Διαχρονική εξέλιξη του έργου της Αρχής 

H Αρχή συνεχίζει την παραγόμενη νομολογία κατά την έκδοση αποφάσεων και την ερμηνεία 

διατάξεων των κειμένων των Συμβάσεων Παραχώρησης. Εξέδωσε δύο Κανονισμούς 

διαδικασίας διεκπεραίωσης παραβάσεων και επιβολής Ποινικών Ρητρών κατ’ άρθρον 16.2 

των Συμβάσεων Παραχώρησης (βλ. Αποφάσεις 165/2020, 169/2020, 187/2020 και 

188/2020), και γνωμοδότησε προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επί 

ζητημάτων νόμιμης ενάσκησης δημόσιας εξουσίας εντός της λιμενικής ζώνης των λιμένων 

Πειραιά και Θεσσαλονίκης (βλ. Γνωμοδοτήσεις 21/2020, 24/2020, 25/2020, 26/2020 και 

27/2020).  

Επιπλέον, γνωμοδότησε επί κειμένων υπό επεξεργασία Υπουργικών Αποφάσεων, όπως και 

υπέβαλλε γνώμη για τα δέοντα ex ante μέτρα των Συμβάσεων Παραχώρησης Λιμένων και 

Λιμενικών εγκαταστάσεων εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου (βλ. Γνωμοδοτήσεις 28/2020 

και 23/2020 αντίστοιχα).  

Για τη, δε, προσήκουσα εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 2017/352, η Αρχή προέβη σε ενέργειες 

καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, για την επίλυση κανονιστικών και μεθοδολογικών ζητημάτων 

ερμηνείας και εφαρμογής του ελληνικού πλαισίου για τη διαχείριση αποβλήτων πλοίων εκ 

μέρους των λιμένων (βλ. ενδεικτικά, Απόφαση ΡΑΛ 167/2020). Στο πλαίσιο αυτό εξέδωσε 

πρότυπες προσκλήσεις πολλαπλών παρόχων και αναδόχων κατ. άρ. 105 του Ν.4504/2017, 

και ερεύνησε ειδικότερα ερωτήματα για την ευθεία εφαρμογή του Κανονισμού, μετά την 

κατάργηση του ανωτέρω άρθρου.  

Παράλληλα, η Αρχή, ούσα αρμόδια για την διερεύνηση των παραβάσεων της ευρωπαϊκής 

νομοθεσίας και πιο συγκεκριμένα του Κανονισμού 352/2017 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον 

αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική 

διαφάνεια των λιμένων», κατέστη αποδέκτης πλήθους καταγγελιών για φερόμενες 

παραβάσεις του Κανονισμού, σε βάρος διαφόρων λιμένων, και εκκίνησε τη διαδικασία 

νόμιμης εξέτασής τους, καλώντας τους λιμένες σε ακρόαση ενώπιον των αρμοδίων Διαρκών 

Επιτροπών Ακρόασης της Αρχής (βλ. Απόφαση ΡΑΛ 175/2020, και Πράξεις Προέδρου 
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51/2020, 52/2020, 53/2020 και 59/2020). Ωστόσο, μετά τη θέση σε ισχύ του Ν. 4770/2021, η 

Αρχή όφειλε να διαβιβάσει τις ανωτέρω υποθέσεις στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, ως διάδοχο των υποθέσεων που σχετίζονται με τις καταργηθείσες αρμοδιότητες 

της Αρχής.  

Τέλος, η Αρχή συνέχισε το έργο της μεθοδολογικής προσέγγισης και διερεύνησης του 

νομικού πλαισίου επιβολής λιμενικών τελών δημοτικών λιμενικών ταμείων (βλ. 

Γνωμοδότηση 20/2020) και λιμενικών τελών αποβλήτων πλοίων (βλ. Απόφαση 150/2020 και 

179/2020).  

2.2.   Το έργο της Αρχής με αριθμούς 

2.2.1. Εισροές: αιτήματα και καταγγελίες 

Τα αιτήματα / αναφορές και οι καταγγελίες που δέχθηκε η Ρ.Α.Λ. κατά το έτος 2020 

μειώθηκαν σε σχέση με το 2019, από 57 σε 49, στα οποία περιλαμβάνονται και 

αυτεπάγγελτες έρευνες της Αρχής. Στις υποθέσεις αυτές, δεν συμπεριλαμβάνονται και 16 

θέματα για τα οποία δημιουργήθηκε προκαταρκτικός φάκελος για μελλοντική χρήση σε 

συναφή υπόθεση ή προς εξέταση για την αρμοδιότητα της Αρχής σε σχέση με τα 

αναφερόμενα. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι το πλήθος των καταγγελιών δεν συμπίπτει με το 

πλήθος των υποθέσεων προς εξέταση, καθότι α) πολλές καταγγελίες μπορούν να αφορούν 

σε μια υπόθεση και β) μία καταγγελία μπορεί να αφορά σε περισσότερες της μιας υπόθεσης, 

ή να αποτελέσει αφορμή για να εκκινήσει νέα αυτεπάγγελτη έρευνα. 

Τα αιτήματα, καταγγελίες και αναφορές προς τη Ρ.Α.Λ. για το 2020, ταξινομούμενα ως προς 

την ιδιότητα του καταγγέλλοντα ή αναφέροντα, προέρχονταν κατά πλειοψηφία (23,5%) από 

τους ίδιους τους λιμένες, τόσο από Οργανισμούς Λιμένων, όσο και από Λιμενικά Ταμεία, 

23,5% από φορείς χρηστών, αιτήματα ιδιωτών (23,5%), αυτεπάγγελτα (11,8%), παρόχους 

λιμενικών υπηρεσιών (9,9%), από Δημόσιους φορείς όπου κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες του (3,9%), και από 

εταιρίες ακτοπλοΐας (3,9%).  

Παρατηρείται ότι η Αρχή δέχεται αιτήματα από πληθώρα τύπων νομικών οντοτήτων, γεγονός 

που σχετίζεται με την ευρύτητα των αρμοδιοτήτων της Αρχής, την διάθεση ισότιμης 

αντιμετώπισης εκάστου εξ’ αυτών και τον αποτελεσματικό τρόπο επίλυσης των ζητημάτων. 

Η σχετική κατανομή παρουσιάζεται εποπτικά στο Σχήμα 2.2 που ακολουθεί.  
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Σχήμα 2.2: Πηγές αιτημάτων/καταγγελιών 

Ως προς τη θεματολογία των αιτημάτων και καταγγελιών που υποβάλλονται στη Ρ.Α.Λ., στο 

Σχήμα 2.3 που ακολουθεί πραγματοποιείται εποπτική κατανομή της.  

 

Σχήμα 2.3: Κατανομή θεματικού αντικειμένου καταγγελιών και αιτημάτων  

Η μεγαλύτερη αναλογία των καταγγελλομένων αφορά σε θέματα Συμβάσεων Παραχώρησης 

(28,3%) και κατά δεύτερον σε ζητήματα που σχετίζονται με την συλλογή αποβλήτων (23,9%). 

Επίσης, σημαντικός αριθμός καταγγελιών και αιτημάτων αφορούν σε ζητήματα λιμενικών 

τελών, χρεώσεων και θεμάτων ελλιμενισμού. Θέματα που καταχωρίζονται στην κατηγορία 

«Λοιπές καταγγελίες» περιλαμβάνουν: Υπηρεσίες πληροφορικής, μεταφορά ύδατος, και 

λοιπές καταγγελίες για φερόμενες παραβάσεις. Σημειώνεται ότι στην κατηγοριοποίηση αυτή 
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δεν περιλαμβάνονται αιτήματα που αφορούν σε εσωτερικά ζητήματα της ΡΑΛ, όπως 

αιτήματα θεραπείας επί χρηματικών καταλόγων για το ανταποδοτικό τέλος υπέρ ΡΑΛ κ.α. 

2.2.2. Διεκπεραίωση υποθέσεων 

Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων που ακολουθείται στην Ρ.Α.Λ. περιλαμβάνει μια 

σειρά από ενέργειες που ενεργοποιούνται μόλις ένα αίτημα κατατεθεί σε αυτήν. Ο όγκος των 

αιτημάτων, καταγγελιών και αυτεπάγγελτων διαδικασιών διερεύνησης που εισέρχονται στην 

Αρχή ακολουθεί μια μετασχηματιστική διαδικασία που ξεκινά από την πρωτοκόλληση του 

εγγράφου, τον προσδιορισμό της υπόθεσης, την ανάθεσή της σε Εισηγητή της Αρχής, ο 

οποίος με την κατάλληλη -κάθε φορά- υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη και ανάλογα 

με το θέμα του αιτήματος προβαίνει σε μια συνθετική διαδικασία εξέτασής του. Στη 

διαδικασία αυτή, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και το είδος της υπόθεσης η ομάδα ερεύνης 

καθώς και τεχνικά κλιμάκια δύνανται να διενεργήσουν ακροάσεις και αυτοψίες προκειμένου 

να τεκμηριωθεί η παρέμβαση της Αρχής. Αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η 

σύνταξη Εισήγησης και η εισαγωγή της ενώπιον του Δ.Σ. καθώς και η έκδοση της σχετικής 

Απόφασης, Γνωμοδότησης ή κανονιστικής πράξης, η οποία κοινοποιείται στους 

ενδιαφερόμενους φορείς, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής, στη Διαύγεια και κατά περίπτωση στο Φύλλο της 

Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

Ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδικασία παρουσιάζει η μελέτη του λόγου του αριθμού των υπό 

διερεύνηση υποθέσεων προς τις αποφάσεις που εκδόθηκαν. Πρόκειται για έναν δείκτη που 

εκφράζει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξέτασης των διαφόρων θεμάτων που 

αποστέλλονται στην Ρ.Α.Λ. Πιο αναλυτικά, από τα 49 αιτήματα που κατατέθηκαν εντός του 

χρονικού διαστήματος 2020, εκδόθηκαν 45 αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις. Σημειώνεται ότι: 

α) στις αποφάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές που αφορούν θέματα εσωτερικής 

λειτουργίας της Αρχής ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (π.χ. κατάρτιση 

προϋπολογισμού, εγκρίσεις οικονομικών αποτελεσμάτων και ελέγχων, καταλογισμοί 

οφειλομένων τελών), και β) ότι εκδοθείσες αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις αφορούν και σε 

αιτήματα προ του έτους αναφοράς 2020. 

Στο Σχήμα 2.4 παρουσιάζεται σωρευτικά η ροή που δημιουργείται τόσο για τα αιτήματα όσο 

και για τις αποφάσεις από το Γ΄ τρίμηνο του 2016 – ίδρυση της ΡΑΛ ως Ανεξάρτητης Αρχής – 

έως το τέλος του 2020. Παρά την συνεχιζόμενη αύξηση του ρυθμού υποβολής αιτημάτων 

προς την Αρχή, οι παρεχόμενες λύσεις, κυρίως σε μορφή αποφάσεων, ανταποκρίνονται στο 

πλαίσιο του εφικτού.  
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Σχήμα 2.4: Σωρευτική ροή διεκπεραίωσης υποθέσεων 

 

2.2.3. Εκροές: Αποφάσεις, Γνωμοδοτήσεις και Κανονιστικές Πράξεις 

Από τις 45 εκδοθείσες πράξεις της Αρχής -στις οποίες δεν περιλαμβάνονται οι σχετιζόμενες 

με εσωτερικά ζητήματα- το 76% ήταν άμεσα εκτελεστές αποφάσεις και το 24% 

γνωμοδοτήσεις. Δυνάμει αποφάσεων της Αρχής τέθηκαν σε διαβούλευση και εκδόθηκαν δύο 

Δεσμευτικές Οδηγίες και εξεδόθη μια Επικοινωνία (κανονιστική πράξη ηπίου δικαίου), η 

διαβούλευση της οποίας είχε πραγματοποιηθεί το 2019.  

Για τις Αποφάσεις, εξαιρουμένων όσες αφορούν σε εσωτερικά ζητήματα, το μέσο διάστημα 

μεταξύ της γνωστοποίησης της υπόθεσης στην Αρχή και της απόφασης του Δ.Σ. ήταν 8,6 

μήνες. Ομοίως, για τις Γνωμοδοτήσεις, η μέση διάρκεια ήταν 19,1 μήνες. Ο μεγάλος μέσος 

όρος επεξεργασίας των Γνωμοδοτήσεων επηρεάζεται σημαντικά από την έκδοση μιας σειράς 

5 γνωμοδοτήσεων «Περί άσκησης Δημόσιας Εξουσίας» για κάθε μια από τις δημόσιες 

εξουσίες, στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης της εκτελεστικής εξουσίας με τους 

παραχωρησιούχους των Συμβάσεων Παραχώρησης των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης. 

Για την έκδοση των ανωτέρω γνωμοδοτήσεων πραγματοποιήθηκε εκτενής διαβούλευση με 

τους παραχωρησιούχους.  

Ακολούθως, ως προς τη θεματολογία του έργου της Ρ.Α.Λ., στο Σχήμα 2.5 παρατηρούμε την 

κατανομή των πράξεων που εξέδωσε η Αρχή κατά το 2020. Είναι εμφανές ότι τα 

σημαντικότερα ζητήματα, με τα οποία η Αρχή απασχολήθηκε, απετέλεσαν θέματα που 

αφορούσαν συμβάσεις παραχώρησης, υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων, και θέματα 

καβοδεσίας. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Αρχής ως προς απόψεις και παρατηρήσεις 

επί νομοσχεδίων και προσχεδίων υπουργικών αποφάσεων (Νομοθετικό Έργο).  
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Σχήμα 2.5: Θεματολογία Αποφάσεων της Αρχής 

Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι Αποφάσεις της Αρχής, ανά αριθμό και ημερομηνία 

συνεδρίασης κατά την οποία ελήφθησαν, καθώς και το θεματικό της αντικείμενο. 

Πίνακας 2.2: Αποφάσεις Αρχής 2020 

Αριθμός 
Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης 
/ Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 

144/2020 
61/31.1.2020 

Παρατηρήσεις και Προτάσεις της ΡΑΛ επί Σχεδίου Νόμου με τίτλο 

«Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση αεροδρομίων επί Υδάτινων 

Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις». 

Απόφαση 

145/2020 
61/31.1.2020 Μεταφορά Διαθεσίμων της Αρχής στην Τράπεζα της Ελλάδος 

Απόφαση 

146/2020 
61/31.1.2020 Χρεώσεις δικαιωμάτων ΟΛΘ Α.Ε. 

Απόφαση 

147/2020 
62/14.2.2020 

Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 

Πρόεδρο 

Απόφαση 

148/2020 
60/19.12.2019 

Αναθεώρηση Κατάταξης Υποθέσεων ΡΑΛ στον Πίνακα 

Προτεραιοποίησης 

Απόφαση 

149/2020 
62/14.2.2020 Εξέταση αναφερομένων σε δημοσίευμα εφημερίδας 

Απόφαση 

150/2020 
63/6.3.2020 Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016 
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Αριθμός 
Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης 
/ Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 

151/2020 
63/6.3.2020 

Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του Σχεδίου Νόμου με 

τίτλο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες 

ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής.» 

Απόφαση 

152/2020 
63/6.3.2020 

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 

4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 

καταλοίπων πλοίων.» 

Απόφαση 

153/2020 
63/6.3.2020 

Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 

2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 

λιμένων. 

Απόφαση 

154/2020 
63/6.3.2020 

Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 

4504/2017 (Παράρτημα IΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 

καταλοίπων πλοίων 

Απόφαση 

155/2020 
63/6.3.2020 

Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 

4504/2017 (Παράρτημα IΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 

καταλοίπων πλοίων 

Απόφαση 

156/2020 
63/6.3.2020 

Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 

4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 

καταλοίπων πλοίων. 

Απόφαση 

157/2020 
63/6.3.2020 

Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν. 

4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων 

Απόφαση 

158/2020 
63/6.3.2020 

Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 

4504/2017 (Παράρτημα I της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 

καταλοίπων πλοίων. 

Απόφαση 

159/2020 
63/6.3.2020 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων 2019 
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Αριθμός 
Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης 
/ Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 

160/2020 
63/6.3.2020 

Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, αιτούμενων δυνάμει του 

Άρθρου 14.1 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 24 Ιουνίου 

2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 

13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., η 

οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126) 

Απόφαση 

161/2020 
57/31.10.2019 

Αναφορά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, με θέμα: 

«Άδειες καβοδεσίας σε λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικών Λιμενικών 

Ταμείων» 

Απόφαση 

162/2020 
65/19.3.2020 

Έγκριση Έκθεσης Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών επί των Οικονομικών 

Καταστάσεων 31/12/2019 

Απόφαση 

163/2020 
63/6.3.2020 

Τιμολόγηση τελών διέλευσης πλοίων μεταφοράς ποσίμου ύδατος 

από τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Ελευσίνας προς νησιωτικές 

περιοχές 

Απόφαση 

164/2020 
65/19.3.2020 

Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 

Πρόεδρο 

Απόφαση 

165/2020 
66/15.4.2020 

Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και 

Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων 

στην από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης 

μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 

ΑΕ 

Απόφαση 

166/2020 
66/15.4.2020 

Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 

Πρόεδρο 

Απόφαση 

167/2020 
67/14.5.2020 Έκδοση Οδηγίας κατ' άρθρον 112 του Ν.4389/2016 

Απόφαση 

168/2020 
67/14.5.2020 

Απάντηση σε αίτημα χορήγησης παράτασης για την υποβολή 

στοιχείων 

Απόφαση 

169/2020 
67/14.5.2020 

Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και 

Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων 

στην από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε 

ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης 

μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης ΑΕ 
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Αριθμός 
Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης 
/ Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 

170/2020 
68/29.5.2020 

Πρώτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού 

Έτους 2020 

Απόφαση 

171/2020 
68/29.5.2020 Επικαιροποίηση Κανονισμού Υπερωριών προσωπικού Ρ.Α.Λ. 

Απόφαση 

172/2020 
69/5.6.2020 Απάντηση σε Επιστολή 

Απόφαση 

173/2020 
68/29.5.2020 

Εξέταση φερόμενων ζητημάτων σε σχέση με τη λειτουργία της 

Ναυταθλητικής Μαρίνας Καλλιθέας 

Απόφαση 

174/2020 
70/3.7.2020 

Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 

Πρόεδρο 

Απόφαση 

175/2020 
70/3.7.2020 Συγκρότηση Διαρκών επιτροπών Ακροάσεων 

Απόφαση 

176/2020 
70/3.7.2020 

Εξέταση εξώδικης επιστολής της Ένωσης Μονίμων και Δοκίμων 

Λιμενεργατών Ο.Λ.Π. προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Απόφαση 

177/2020 
69/5.6.2020 

Επικαιροποίηση χρηματικών καταλόγων για την είσπραξη τέλους 

υπέρ Ρ.Α.Λ. των οικονομικών ετών 2014 έως 2019 και εξέταση 

επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων τελών 

Απόφαση 

178/2020 
70/3.7.2020 

Εξειδίκευση Παρασχεθείσας Εξουσιοδότησης για την προμήθεια 

υπηρεσιών οργάνωσης και διαμόρφωσης Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων Έτους 2020 

Απόφαση 

179/2020 
71/28.7.2020 Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. 

Απόφαση 

180/2020 
71/28.7.2020 

Εξέταση καταγγελίας του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής 

Βιομηχανίας (ΣΕΝΑΒΙ), της Ένωσης Βιοτεχνών Εργοδοτών 

Μηχανουργών Πειραιά και του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων 

και Εργοδοτών Ναυπηγών Πειραιώς (Περάματος) αναφορικά με 

ζητήματα που αφορούν σε απόβλητα ναυπηγοεπισκευαστικής 

δραστηριότητας 

Απόφαση 

181/2020 
72/7.8.2020 

Εξέταση προτεινόμενων μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 

352/2017 
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Αριθμός 
Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης 
/ Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 

182/2020 
71/28.7.2020 

Δεύτερη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού 

Έτους 2020 

Απόφαση 

183/2020 
72/7.8.2020 

Προσχέδιο Συνοπτικού Προϋπολογισμού της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021 

Απόφαση 

184/2020 
71/28.7.2020 

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας υπαλλήλων – στελεχών ΙΔΑΧ της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Απόφαση 

185/2020 
73/18.9.2020 

Επανυποβολή Προσχεδίου Συνοπτικού Προϋπολογισμού της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2021 

Απόφαση 

186/2020 
73/18.9.2020 

Αναφορά - Καταγγελία του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Ναυπηγείων 

Περάματος σχετικά με σχεδιαζόμενη από την Οργανισμός Λιμένος 

Πειραιά Α.Ε δημιουργία ναυπηγείου 

Απόφαση 

187/2020 
74/23.10.2020 

Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού 

Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 2ας 

Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ 

Απόφαση 

188/2020 
74/23.10.2020 

Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού 

Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 24 

Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της 

από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ. 

Απόφαση 

189/2020 
74/23.10.2020 

Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Οικονομικού Έτους 2021 

Απόφαση 

190/2020 
75/12.11.2020 

Εξέταση επιμέρους αιτημάτων συμψηφισμού καταβληθέντων 

τελών και σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την 

είσπραξη ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 

2020 (Χρήση 2013 έως 2019) 

Απόφαση 

191/2020 
75/12.11.2020 

Λήξη δοκιμαστικής περιόδου υπαλλήλων - στελεχών ΙΔΑΧ της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Απόφαση 

192/2020 
75/12.11.2020 

Παροχή Εγκρίσεων και Χορήγηση Εξουσιοδοτήσεων προς τον 

Πρόεδρο 
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Αριθμός 
Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης 
/ Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 

193/2020 
75/12.11.2020 

Κάλυψη κενών θέσεων στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με προσωπικό 

στη διαδικασία συμμετοχής της Αρχής στον κύκλο κινητικότητας για 

το έτος 2020 στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 

Απόφαση 

194/2020 
76/30.11.2020 

Τρίτη αναμόρφωση πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού 

Έτους 2020 

Απόφαση 

195/2020 
76/30.11.2020 

Καταγγελία της «[...] Α.Τ.Ε.» σχετικά με τη σύμβαση έργου 

ενίσχυσης λιθορριπής λιμένος Αρτάκης 

Απόφαση 

196/2020 
76/30.11.2020 

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί 

χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

Απόφαση 

197/2020 
76/30.11.2020 

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί 

χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

Απόφαση 

198/2020 
76/30.11.2020 

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου περί 

χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

Απόφαση 

199/2020 
77/14.12.2020 

Λήξη δοκιμαστικής περιόδου υπαλλήλου ΙΔΑΧ της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων 

Απόφαση 

200/2020 
77/14.12.2020 

Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 

στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ρ.Α.Λ. 

Απόφαση 

201/2020 
78/21.12.2020 Έγκριση έκθεσης Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Απόφαση 

202/2020 
77/14.12.2020 

Αποδοχή έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 14 

παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 

Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο 1 του Ν. 

4404/2016 

Απόφαση 

203/2020 
77/14.12.2020 

Αποδοχή έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 14 

παρ. 3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 

Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο 1 

παρ. 1 του Ν. 4522/2018 

Απόφαση 

204/2020 
77/14.12.2020 Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Προέδρου 
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Αριθμός 
Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης 
/ Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 

205/2020 
78/21.12.2020 

Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων για το έτος 2018, αιτούμενων 

δυνάμει του Άρθρου 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 

2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ 

Α' 39) 

Απόφαση 

206/2020 
78/21.12.2020 

Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων για το έτος 2019, αιτούμενων 

δυνάμει του Άρθρου 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 

2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 

κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ 

Α' 39) 

Απόφαση 

207/2020 
79/29.12.2020 

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί 

χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου 

Απόφαση 

208/2020 
79/29.12.2020 

Παροχή σύμφωνης γνώμης και εξουσιοδότησης Αντιπροέδρου περί 

χορήγησης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου στελεχών 

Απόφαση 

209/2020 
79/29.12.2020 

Σύνταξη και Βεβαίωση Χρηματικών Καταλογών για την είσπραξη 

ανταποδοτικού τέλους των οικονομικών ετών 2014 έως 2020 

(Χρήση 2013 έως 2019), και εξέταση επιμέρους αιτημάτων 

συμψηφισμού καταβληθέντων τελών 

Απόφαση 

210/2020 
79/29.12.2020 

Ενημέρωση επί ζητημάτων υποχρεωτικής επένδυσης δυνάμει 

Σύμβασης Παραχώρησης και Βαθμολόγηση κατά Προτεραιότητα 

Απόφαση 

211/2020 
79/29.12.2020 

Σύσταση επιτροπής για εξέταση αιτημάτων προς κάλυψη κενών 

θέσεων στο πλαίσιο του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας 2020, 

καθώς και εξέταση δύο αιτημάτων για μετακίνηση υπαλλήλων 

Κατωτέρω, στον Πίνακα 2.3, παρουσιάζεται κάθε Γνωμοδότηση εντός του έτους 2020 ανά 

αριθμό και ημερομηνία Συνεδρίασης κατά την οποία διατυπώθηκε καθώς και το θεματικό 

αντικείμενο.  

Πίνακας 2.3: Γνωμοδοτήσεις 2020 
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Αριθμός 
Γνωμοδότησης 

Αρ. Συνεδρίασης / 
Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Γνωμοδότηση 

20/2020 
66/15.4.2020 

Γνωμοδότηση επί ερωτημάτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας 

αναφορικά με την είσπραξη λιμενικών δικαιωμάτων από πλοία για 

χρήση ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων εγκατεστημένων σε 

χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας καθώς και την 

είσπραξη ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών 

ενίσχυσης της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και 

λιμένων 

Γνωμοδότηση 

21/2020 
69/5.6.2020 

Γνωμοδότηση περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά 

αναφορικά με το Ν.2881/2001 «Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης 

ναυαγίων και άλλες διατάξεις» μετά το Ν.4404/2016 

Γνωμοδότηση 

22/2020 
70/3.7.2020 

Γνωμοδότηση επί αιτήματος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας 

Μικρών Αποστάσεων αναφορικά με την εξαίρεση πλοήγησης 

φορτηγών πλοίων άνω των 1000 gt εθνικής καταμέτρησης 

Γνωμοδότηση 

23/2020 
72/7.8.2020 

Περί μέτρων και διατάξεων ενίσχυσης του ενδολιμενικού 

ανταγωνισμού στα πλαίσια συμβάσεων παραχώρησης 

Γνωμοδότηση 

24/2020 
74/23.10.2020 

Γνωμοδότηση περί άσκησης δημόσιας εξουσίας επί της χορήγησης 

άδειας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός λιμενικής 

ζώνης από τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 

Γνωμοδότηση 

25/2020 
75/12.11.2020 

Γνωμοδότηση, περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά 

αναφορικά με τη χορήγηση άδειας ασκήσεως του επαγγέλματος του 

σημειωτή μετά το Ν.4404/2016 

Γνωμοδότηση 

26/2020 
75/12.11.2020 

Γνωμοδότηση περί άσκησης δημόσιας εξουσίας επί χορήγησης 

άδειας διαφημιστικών πινακίδων επί κοινόχρηστων χώρων εντός 

λιμενικής ζώνης από τους Οργανισμούς Λιμένος Πειραιώς και 

Θεσσαλονίκης 

Γνωμοδότηση 

27/2020 
76/30.11.2020 

Γνωμοδότηση, περί άσκησης αρμοδιοτήτων στους λιμένες Πειραιά 

και Θεσσαλονίκης αναφορικά με την περισυλλογή και απομάκρυνση 

αδέσποτων ζώων 

Γνωμοδότηση 

28/2020 
76/30.11.2020 

Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου (01.10.2020) της νέας Κοινής 

Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Εσωτερικών – 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού, με θέμα «Μέτρα 

και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που 

παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, στο πλαίσιο 

εφαρμογής της Οδηγίας (EE) 2019/883. Κατάργηση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
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Αριθμός 
Γνωμοδότησης 

Αρ. Συνεδρίασης / 
Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

8111.1/41/2009 (Β΄ 412) 

Γνωμοδότηση 

29/2020 
78/21.12.2020 

Γνωμοδότηση επί ερωτήματος αναφορικά με την συμβατότητα της 

εκ του νόμου προτεραιότητας, στην παροχή υπηρεσιών από ξηράς 

καβοδέτησης σε λεμβούχους στο λιμένα Βόλου, ως προς τον 

Κανονισμό (ΕΕ) 352/2017 

Στον Πίνακα 2.4 παρουσιάζονται οι Δεσμευτικές οδηγίες που εκδόθηκαν εντός του 2020 

καθώς και το θεματικό τους αντικείμενο.  

Πίνακας 2.4: Δεσμευτικές οδηγίες 2020 

Αύξων αριθμός 
Δεσμευτικής οδηγίας 

Θεματικό Αντικείμενο 

Δεσμευτική οδηγία 

2/2020 
Τιμολόγιο δικαιωμάτων παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων (ΟΛΒ Α.Ε.) 

Δεσμευτική οδηγία 

3/2020 

Δεσμευτική Οδηγία περί εφαρμογής του Κανονισμού EE 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία 

συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

 

Τέλος, στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζονται η Επικοινωνία που εκδόθηκε εντός του 2020 καθώς 

και το θεματικό της αντικείμενο.  

Πίνακας 2.5: Επικοινωνία 2020 

Αύξων αριθμός 
Επικοινωνίας 

Θεματικό Αντικείμενο 

Επικοινωνία 

1/2020 

Περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών 

υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην οργάνωση 

και στελέχωση της Αρχής και η άμεση αντιμετώπιση ζητημάτων εκδόθηκαν επίσης 

Αποφάσεις και Πράξεις Προέδρου. Αυτές αφορούσαν την κλήση τεσσάρων (4) Οργανισμών 

Λιμένος σε ακρόαση ενώπιον των αρμόδιων Διαρκών Επιτροπών Ακρόασης της Αρχής, 

κατόπιν σχετικών υποβληθεισών καταγγελιών, θέματα εσωτερικής λειτουργίας και 

οργάνωσης με έμφαση στην διεκπεραίωση των διαδικασιών στελέχωσης που εντάθηκαν 

περαιτέρω κατά την διάρκεια του 2020, με τη συμμετοχή της Αρχής στον κύκλο κινητικότητας 
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του 2020 καθώς και τη διαπίστωση της λήξης της δοκιμαστικής περιόδου στελεχών της 

Αρχής.  

Τα κείμενα των ανωτέρω Γνωμοδοτήσεων, καθώς και Αποφάσεων (εξαιρουμένων όσων 

αφορούν ζητήματα εσωτερικής διαχείρισης) παρατίθενται αναλυτικά στον Τόμο Β’ της 

Έκθεσης Ελέγχου 2020. Το σύνολο των πράξεων της Αρχής είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα 

της καθώς και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». 

2.3 Παρακολούθηση Συμβάσεων Παραχώρησης 

2.3.1 Εισαγωγή - Νομολογία 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4389/2016, Κεφάλαιο Ζ’ σημείο α 7 «Η Ρ.Α.Λ. 

αναδεικνύεται σε Ανεξάρτητη Αρχή εποπτείας των εμπορικών μεθόδων και πρακτικών των 

παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, µε αναβάθμιση του εποπτικού της ρόλου, ώστε να δύναται 

να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης παροχής λιμενικών 

υπηρεσιών στους χρήστες, της ακώλυτης πρόσβασης σε λιμενικές υπηρεσίες και της 

εύρυθμης λειτουργίας της συναφούς αγοράς λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το 

κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισμού». 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4389/2016, Κεφάλαιο Ζ’ σημείο β 6 «Το άρθρο 

112 καθορίζει τις κανονιστικές αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. σε θεμελιώδους σημασίας θέματα 

για την απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων και την ακώλυτη πρόσβαση των χρηστών, 

κυρίως για την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά µε την απλούστευση, 

διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, 

µε απώτερο σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων και τη διαδικασία 

προσδιορισμού, επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων 

που προβλέπονται στις ως άνω Συμβάσεις Παραχώρησης και στις αντιρρήσεις των 

ενδιαφεροµένων κατά των αποφάσεων επιβολής». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 του Ν.4389/20161, «…η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να 

λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για: α) την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και 

διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ότι αφορά την τήρηση των 

κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση 

προς τους χρηματοοικονομικούς στόχους» και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, 

«…η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: … ε) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού 

Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό 

του». Περαιτέρω, σύμφωνα με το Άρθρο 132 παρ. 1 του ιδίου Νόμου «Σε περίπτωση 

αμφιβολίας ως προς το φορέα της εξουσίας ή της αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις 

 

1 Ως ίσχυε κατά την διάρκεια του Έτους αναφοράς. Οι λόγοι που επέτρεψαν την 

τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του Ν.4389/2019, κατά το 2021 δεν αποτελεί 

αντικείμενο του παρόντος έτους αναφοράς, παρά του τρέχοντος. Για τον λόγο αυτό και 

παραλείπονται σχετικές αναφορές στο παρόν κεφάλαιο 
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του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη 

διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής: … β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας 

ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής: αα) 

Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του 

παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε 

λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ.».  

Στα πλαίσια των ανωτέρω, η Ρ.Α.Λ. εποπτεύει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου 

(εφεξής ΕΔ) μια σειρά από ζητήματα αναφορικά με τις υποχρεώσεις των παραχωρησιούχων, 

που απορρέουν από το άρθρο 1 του Ν. 4404/2016 και του άρθρου 1 του Ν.4522/2018.  

Επιπλέον, προέβη στον διορισμό ελεγκτή κατ’ άρθρον 14 των Συμβάσεων Παραχώρησης, 

δυνάμει της υπ’ αριθμόν 98/2019 Απόφασης της Ρ.Α.Λ.. Εν προκειμένω, με τις υπ’ αρ. 

202/2020 και 203/2020, επικυρώθηκαν τα ευρήματα του ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή επί 

των οικονομικών στοιχείων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για το έτος 2018, και 

διαβιβάστηκαν στα αρμόδια Υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

Οικονομικών.  

2.3.2 Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε.  

Κυρωτικός Νόμος Σύμβασης Παραχώρησης 

Δυνάμει του Άρθρου 14 παρ. 1 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ), η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

υποχρεούται ετησίως για την υποβολή στοιχείων στο ΕΔ, στα οποία περιλαμβάνονται: α) η 

ετήσια έκθεση, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση ταμειακών ροών, 

σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 (α) της Σύμβασης Παραχώρησης, β) αναλυτική κατάσταση 

υπολογισμού του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 (β) 

της Σύμβασης Παραχώρησης, γ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης, στην μορφή που παρατίθεται 

στο Παράρτημα 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, μαζί με τα προσαρτήματα που 

προβλέπονται σε σχέση με αυτό, δ) ξεχωριστή ετήσια έκθεση σχετικά με τις λειτουργίες του 

λιμένα Πειραιά, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 (δ) της Σύμβασης Παραχώρησης, τα οποία 

υπόκεινται σε συμβατικό έλεγχο από την Ρ.Α.Λ..  

Η ΟΛΠ Α.Ε. υπέβαλε στις 06/04/2020 τα ανωτέρω στοιχεία (του έτους 2019) και η Αρχή αφού 

μελέτησε και ανέλυσε τα εν λόγω στοιχεία, ανέθεσε (με έξοδα της Αρχής) για την εν γένει 

διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του ΕΔ, τον έλεγχο και την επαλήθευση των 

χρηματοοικονομικών στοιχείων σε Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα και με το άρθρο 

14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΕΔ και ΟΛΠ Α.Ε. Η Διαδικασία ελέγχου αυτών, 

εν όψει ότι δεν ολοκληρώθηκε κατά την διάρκεια του έτους αναφοράς, μεταφέρεται στο 

Υπουργείο Ναυτιλίας δυνάμει του άρ. 52 του Ν.4770/2021. 

Με την υπ’αριθμ. 202/2020 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. έγινε η αποδοχή από την ΡΑΛ, ως 

εντολοδόχο του Ελληνικού Δημοσίου, της υποβληθείσας κατ’ άρθρον 14 παρ. 2 της Σύμβασης 

Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. έκθεσης 

προσυμφωνημένων διαδικασιών των Ορκωτών Ελεγκτών, για τη χρήση 01.01.2018-

31.12.2018. 
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Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Άρθρου 7 παρ. 11 της ΣΠ, το οποίο αφορά 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις που αναφέρονται στην προμήθεια εξοπλισμού ή άλλων στοιχείων, 

υποβλήθηκαν στην Ρ.Α.Λ. (ως αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ) από την ΟΛΠ. Α.Ε., οι 

κάτωθι Φάκελοι Τεκμηρίωσης προμήθειας (εφεξής Φ.Τ.Π.), με αναφορά στις αντίστοιχες 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις (εφεξής Υ.Ε.) στις οποίες εντάσσονται, μετά και την έγκρισή τους 

από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό της ΟΛΠ Α.Ε.: 

▪ Η υποβληθείσα στις 17/07/2020, με αναφορά στην Υ.Ε.02.01 «Προμήθεια τροχών και 

αξόνων για τις γερανογέφυρες των RMGs – θα συμπεριληφθεί στην Υ.Ε.02.01 

«Προμήθεια Εξοπλισμού» με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1338/21-07-2020. 

▪ Η υποβληθείσα στις 12/03/2020, με αναφορά στην Υ.Ε. 06.05 «Προμήθεια δυο (2) 

ελκυστήρων TUG MASTER για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Σταθμού 

Αυτοκινήτων» με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 449/16-03-2020. 

▪ Η υποβληθείσα στις 01/10/2020, με αναφορά στην Υ.Ε. 06.06 «Προμήθεια είκοσι 

οκτώ (28) ημιρυμουλκούμενων τρέιλερς για τις νταλίκες του Σταθμού 

Εμπορευματοκιβωτίων» με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1830/02-10-2020. 

▪ Η υποβληθείσα στις 30/04/2020, με αναφορά στην Υ.Ε. 06.09 «Προμήθεια ενός (1) 

15tn μηχανοκίνητου περονοφόρου οχήματος για χρήση του Τμήματος Σταθμού 

Αυτοκινήτων» με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 753/04-05-2020. 

▪ Η υποβληθείσα στις 25/05/2020, με αναφορά στην Υ.Ε. 06.10 «Προμήθεια ενός (1) 

33tn μηχανοκίνητου περονοφόρου οχήματος για χρήση του Τμήματος Σταθμού 

Αυτοκινήτων» με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 960/28-05-2020. 

▪ Η υποβληθείσα στις 10/07/2020, με αναφορά στην Υ.Ε. 06.11 «Προμήθεια δυο (2) 

τηλεσκοπικών συσκευών φορτοεκφόρτωσης Ε/Κ για κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών του Τμήματος Σταθμού Ε/Κ» με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1285/13-07-2020. 

Επιπλέον, η Αρχή έχει προβεί στην έκδοση αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων, επί διαφόρων 

αντικειμένων, με κοινό σημείο την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης 

Παραχώρησης, με αντικείμενο τις παρεχόμενες λιμενικές υπηρεσίες, τις λοιπές μη λιμενικές 

χρήσεις, τα χωρικά όρια της Σύμβασης Παραχώρησης, τη κατανομή αρμοδιοτήτων δημόσιας 

εξουσίας και δικαιωμάτων ιδιωτικών φορέων, μετά την έκδοση του κυρωτικού νόμου και 

διαδικασίες εκπλήρωσης υποχρεωτικών επενδύσεων (βλ. Αποφάσεις 160/2020, 165/2020, 

186/2020, 188/2020, 202/2020 και Γνωμοδότηση 20/2020).  

Ανεξάρτητος Μηχανικός ΟΛΠ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 παράγραφο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης 

προβλέπεται ο διορισμός Ανεξάρτητου Μηχανικού ο οποίος (άρθρο βάσει του Άρθρου 27 

παράγραφος 8: (α) θα εξετάζει κάθε προσχέδιο Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 

Διαχείρισης και προσχέδιο Σ.Α.Λ. και κάθε προσχέδιο Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα 

προτείνει αλλαγές, όπου αρμόζει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 27.8 της 

Σύμβασης Παραχώρησης, (β) θα επιβλέπει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις και τις 
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Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις που θα αναληφθούν σύμφωνα με το Άρθρο της 

Σύμβασης και στη διάρκεια της επίβλεψης θα δικαιούται να διεξάγει έρευνες και να ζητά τις 

πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες, (γ) θα επιθεωρεί τα έργα και θα διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα, νόμους και χρονοδιαγράμματα και θα προτείνει τις 

απαραίτητες αλλαγές και θα εκδίδει πιστοποιητικά ολοκλήρωσης, (δ) θα παρέχει τη 

συνδρομή του από κάθε άλλη τεχνική άποψη, όπως μπορεί να ζητούν ο Ο.Λ.Π. και το 

Ελληνικό Δημόσιο, (ε) θα καταρτίζει και θα τηρεί πλήρη και κατάλληλα αρχεία για όλα τα 

ανειλημμένα καθήκοντα και θα θέτει αυτά τα αρχεία στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου 

κατόπιν αιτήματος του και (στ) θα έχει κάθε άλλο δικαίωμα και υποχρέωση που προβλέπεται 

ρητά στην παρούσα Σύμβαση ή/και κάθε συμπληρωματικό καθήκον ή/και κάθε άλλο 

καθήκον το οποίο μπορεί περαιτέρω να προβλέπεται στη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω ο Ανεξάρτητος Μηχανικός κατέθεσε στην Αρχή προς συμβατικό 

έλεγχο από αυτήν εντός του 2020 τις ακόλουθες εκθέσεις: 

3η Ετήσια Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούνιος 2019 – Μάιος 2020) 

11η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Δεκέμβριος 2019 – Φεβρουάριος 2020) 

12η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Μάρτιος – Μάιος 2020) 

13η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούνιος – Αύγουστος 2020) 

14η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2020) 

32η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιανουάριος 2020) 

33η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Φεβρουάριος 2020) 

34η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Μάρτιος 2020) 

35η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Απρίλιος 2020) 

36η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Μάιος 2020) 

37η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούνιος 2020) 

38η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούλιος 2020) 

39η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Αύγουστος 2020) 

40η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Σεπτέμβριος 2020) 

41η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Οκτώβριος 2020) 

42η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Νοέμβριος 2020) 

43η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Δεκέμβριος 2020) 

Πέραν των ανωτέρω, και στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων για την παρακολούθηση 

της Σύμβασης Παραχώρησης του Λιμένα Πειραιά, η Ρ.Α.Λ. οργάνωσε κατά το έτος 2020 

τακτικές και έκτακτες συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις στον Λιμένα Πειραιά σε 

συνεργασία με την Ο.Λ.Π. Α.Ε και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό. 
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Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος (ΣΑΛ) 

Δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 6.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ) μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ) και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κυρωθείσας με τον Ν.4404/2016, 

προβλέπεται η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή προς έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης 

Λιμένος από την Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

Η διαδικασία έγκρισης του Σ.Α.Λ. έχει ολοκληρωθεί ήδη από το έτος 2018. 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) 

Δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 6.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ) μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ) και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κυρωθείσας με τον Ν.4404/2016, 

προβλέπεται η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή προς έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης 

Λιμένος από την Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

Το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) Οργανισμού Λιμένα Πειραιά A.E. εγκρίθηκε 

με τις κάτωθι αποφάσεις της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένα (Ε.Σ.Α.Λ.), οι 

οποίες δημοσιεύθηκαν στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως κατόπιν παραγγελίας του 

Προέδρου της :  

1. ΦΕΚ 382/τ.Δ/03-07-2019, σε συνέχεια της απόφασης της ΕΣΑΛ κατά την 78η/19-02-

2019 συνεδρίασή της.  

2. ΦΕΚ 21/τ.Δ/29-01-2020, σε συνέχεια των αποφάσεων της ΕΣΑΛ κατά την 80η/25-09-

2019 και 81η/09-10-2019 συνεδρίασή της.  

Επίσης, κατά το 2019, η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένα (Ε.Σ.Α.Λ.) γνωμοδότησε 

θετικά για τις χρήσεις γης, τους όρους και περιορισμούς δόμησης του Γενικού 

Προγραμματικού Σχεδίου (master plan) Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς (ΟΛΠ) ΑΕ στις 80/25-

09-2019 και 81/09-10-2019 συνεδριάσεις της, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί 

Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 140 του ν.4504/2017, η οποία 

έκδοση π.δ. ακόμη εκκρεμεί. 

Κατά το 2020 και συγκεκριμένα με την 83η/26-02-2020 Απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ. δόθηκε θετική 

γνωμοδότηση για συγκεκριμένες αριθμητικές διορθώσεις και λεκτικές αναδιατυπώσεις τόσο 

στα κείμενα, πίνακες και σχέδια του Master Plan όσο και στις υπ’ αριθ. 80 και 81 αποφάσεις 

της Ε.Σ.Α.Λ. 

Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) 

Κατά το έτος 2019 (17.10.2019) αναρτήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο 

(ΗΠΜ) η Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεως της Ο.Λ.Π. Α.Ε. (ΜΠΕ 2019), η οποία στις 

04.11.19 διαβιβάστηκε στους απαραίτητους φορείς προς διαβούλευση, διαδικασία που 

ολοκληρώθηκε στις 10.01.20.  

Στις 20/05/20, δόθηκε η θετική γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο και στις 

11/12/2020, Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής Αδειοδότησης (ΔΙΠΑ) εξέδωσε την υπ’αριθμ. 
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94701/5991 απόφαση ΑΕΠΟ ολοκληρώνοντας τον έλεγχο της Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων.  

Ειδικότερα Ζητήματα 

Η κατασκευή του Νοτίου Προβλήτα Κρουαζιέρας και ειδικότερα στάδια αυτής έχουν 

αποτελέσει αντικείμενο περισσοτέρων αναφορών και εγγράφων, προερχομένων από την 

εταιρεία, δημόσιους, ιδιωτικούς φορείς, ιδιώτες και ομάδες πολιτών. Στα πλαίσια της 

εποπτείας της Συμβάσεως Παραχώρησης, τηρείτο σχετικός φάκελος παρακολούθησης στην 

Αρχή, και επρόκειτο να προβεί σε εξέταση των ανωτέρω αναφορών. Σχετική με το ζήτημα 

είναι η απόφαση 210/2020 της Αρχής. Το σύνολο των ανωτέρω φακέλων μεταβιβάστηκε στο 

ΥΝΑΝΠ, μετά τις αλλαγές που επήλθαν στις αρμοδιότητες της Αρχής.  

 

2.3.3 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.  

Κυρωτικός Νόμος Σύμβασης Παραχώρησης 

Δυνάμει του Άρθρου 14 παρ. 1 και 2 της Σύμβασης Παραχώρησης, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υποχρεούται 

ετησίως για την υποβολή στοιχείων στο Ελληνικό Δημόσιο, στα οποία περιλαμβάνονται: α) η 

ετήσια έκθεση, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και κατάσταση ταμειακών ροών, 

σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 (α) της Σύμβασης Παραχώρησης, β) αναλυτική κατάσταση 

του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 (β) της Σύμβασης 

Παραχώρησης, γ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης, στην μορφή που παρατίθεται στο 

Παράρτημα 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης, μαζί με τα προσαρτήματα που προβλέπονται 

σε σχέση με αυτό, δ) ξεχωριστή ετήσια έκθεση σχετικά με τις λειτουργίες του λιμένα 

Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης, τα οποία 

υπόκεινται σε συμβατικό έλεγχο από την Ρ.Α.Λ. 

Η ΟΛΘ Α.Ε. στις 27/04/2020 απέστειλε προς την Αρχή αίτημα χορήγησης παράτασης της 

προθεσμίας για τη συγκέντρωση και την παροχή των ανωτέρω στοιχείων έως το τέλος Μαΐου. 

Στις 29/05/2020, η ΟΛΘ Α.Ε. απέστειλε προς την Αρχή τα ανωτέρω στοιχεία (του έτους 2019) 

και η Αρχή αφού μελέτησε και ανέλυσε τα εν λόγω στοιχεία, ανέθεσε (με έξοδα της Αρχής) 

για την εν γένει διασφάλιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων του ΕΔ, τον έλεγχο και την 

επαλήθευση των χρηματοοικονομικών στοιχείων σε Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα 

και με το άρθρο 14 παρ. 3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ ΕΔ και ΟΛΘ Α.Ε.. 

Με την 205/2020 Απόφαση, η Ρ.Α.Λ. εξέτασε τα υποβληθέντα στοιχεία για το έτος 2018, 

αιτούμενων δυνάμει του Άρθρου 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 2ας 

Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 

2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39). 

Με την 206/2020 Απόφαση, η Ρ.Α.Λ. εξέτασε τα υποβληθέντα στοιχεία για το έτος 2019, 

αιτούμενων δυνάμει του Άρθρου 14 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 2ας 

Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 
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2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης ΑΕ., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39). Με 

τις ανωτέρω δύο αποφάσεις της, η Αρχή προέβη στις απαραίτητες συστάσεις για τη 

προσήκουσα τήρηση και υποβολή των ανωτέρω στοιχείων. 

Επιπρόσθετα, η Ρ.Α.Λ. έχει οριστεί ως ο Κυβερνητικός Φορέας σχετικά με το Άρθρο 17.8 της 

Σύμβασης Παραχώρησης και κατά συνέπεια αρμόδια για τον έλεγχο της πλήρους 

συμμόρφωσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με τις απαιτήσεις του Άρθρου 17 και Παραρτήματος 17.1 της 

Σύμβασης περί ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης συμμόρφωσής 

της. 

Επιπλέον, η Αρχή έχει προβεί στην έκδοση Αποφάσεων, επί διαφόρων αντικειμένων, με κοινό 

σημείο την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης της ΟΛΘ ΑΕ, 

με αντικείμενο κυρίως διαδικαστικά ζητήματα ανακύπτοντα κατά την εκπλήρωση 

υποχρεωτικών επενδύσεων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, (βλ. Αποφάσεις 146/2020, 

168/2020, 169/2020 και 187/2020). 

Ανεξάρτητος Μηχανικός ΟΛΘ Α.Ε. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 27 παράγραφο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης, τα Μέρη έχουν την 

υποχρέωση να διορίσουν έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση ορισμένων 

τεχνικών συμβουλευτικών καθηκόντων και λειτουργιών για την παροχή υποστήριξης σε 

σχέση με την υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, κατά τα προβλεπόμενα 

λεπτομερώς στο Άρθρο 7 της Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, την 11η Ιανουαρίου 2019, 

υπεγράφη Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού ανάμεσα στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

και στην εταιρεία «ΣΑΛΦΩ & Συνεργάτες Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ». 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 παράγραφο 8 της Σύμβασης 

Παραχώρησης προβλέπεται ότι ο Ανεξάρτητος Μηχανικός: (α) θα εξετάζει κάθε προσχέδιο 

Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης και προσχέδιο Σ.Α.Λ. και κάθε 

προσχέδιο Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα προτείνει αλλαγές, όπου αρμόζει, σύμφωνα με 

τα όσα ορίζονται στο άρθρο 27.8 της Σύμβασης Παραχώρησης, (β) θα επιβλέπει τις Πρώτες 

Υποχρεωτικές Επενδύσεις και τις Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις που θα αναληφθούν 

σύμφωνα με το Άρθρο 7 της Σύμβασης και στη διάρκεια της επίβλεψης θα δικαιούται να 

διεξάγει έρευνες και να ζητά τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες, (γ) θα επιθεωρεί τα 

έργα και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα, νόμους και 

χρονοδιαγράμματα και θα προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές και θα εκδίδει πιστοποιητικά 

ολοκλήρωσης, (δ) θα παρέχει τη συνδρομή του από κάθε άλλη τεχνική άποψη, όπως μπορεί 

να ζητούν ο Ο.Λ.Π. και το Ελληνικό Δημόσιο, (ε) θα καταρτίζει και θα τηρεί πλήρη και 

κατάλληλα αρχεία για όλα τα ανειλημμένα καθήκοντα και θα θέτει αυτά τα αρχεία στη 

διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του και (στ) θα έχει κάθε άλλο δικαίωμα 

και υποχρέωση που προβλέπεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ή/και κάθε συμπληρωματικό 

καθήκον ή/και κάθε άλλο καθήκον το οποίο μπορεί περαιτέρω να προβλέπεται στη Σύμβαση 

Ανεξάρτητου Μηχανικού. 
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Στα πλαίσια των ανωτέρω ο Ανεξάρτητος Μηχανικός (ΑΜ) κατέθεσε στην Αρχή προς 

συμβατικό έλεγχο από αυτήν εντός του 2019 τις ακόλουθες εκθέσεις: 

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο7 Ιανουάριος 2020 

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο8 Φεβρουάριος 2020 

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο9 Μάρτιος 2020  

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο10 Απρίλιος 2020  

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο11 Μάιος 2020 

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο12 Ιούνιος 2020  

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο13 Ιούλιος 2020  

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο14 Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020 

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο15 Οκτώβριος 2020 

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο16 Νοέμβριος 2020 

Μηνιαία Έκθεση ΑΜ Νο17 Δεκέμβριος 2020 

Πέραν των ανωτέρω, και στο πλαίσιο των εποπτικών αρμοδιοτήτων για την παρακολούθηση 

της Σύμβασης Παραχώρησης του Λιμένα Πειραιά, η Ρ.Α.Λ. οργάνωσε κατά το έτος 2020 

τακτικές συναντήσεις εργασίας στην έδρα της αρχής καθώς και επίσκεψη στον Λιμένα 

Θεσσαλονίκης (Σεπτέμβριος 2020) σε συνεργασία με την Ο.Λ.Θ. Α.Ε και τον Ανεξάρτητο 

μηχανικό. 

Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος (ΣΑΛ) 

Δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 6.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ) μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ) και της ΟΛΘ Α.Ε., κυρωθείσας με τον Ν.4522/2018, 

προβλέπεται η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή προς έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης 

Λιμένος από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. 

Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από 11/04/2019 έχει εγκεκριμένο επικαιροποιημένο Αρχικό Σχέδιο Ανάπτυξης 

Λιμένα. Επί του Σχεδίου, η Ρ.Α.Λ. έχει διατύπωσε επισήμως τις Παρατηρήσεις της με τις υπ’ 

αρ. 73/05.11.2018 και 90/2019 Αποφάσεις της, και, εν τέλει με την υπ’ αρ. 95/2019 θετική 

Γνωμοδότηση και έγκριση, προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 

Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως ορίζει η Σύμβαση Παραχώρησης. 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης (Master Plan) 

Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης έχει εγκεκριμένο Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master plan) από 

25/4/2018 (Φ.Ε.Κ. 3121.6/22971/2018).  

Έναρξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου 

Η Έναρξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ορίστηκε στις 18η Μαρτίου 2019. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

39 

 

Στις 18/12.2019 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

αποφάσισε την «Διοικητική Έγκριση Σχεδίου Στατικής Αποκατάστασης του Παλαιού 

Τελωνειακού Σταθμού Λιμένα Θεσσαλονίκης».  

Στις 19/06/2020 η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

γνωστοποίησε στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τη Διοικητική Έγκριση του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης του 

Έργου «6ος Προβλήτας - Επέκταση Λιμενικής Υποδομής», σε εκτέλεση του άρθρου 10 του 

Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α΄39/7-3-2018) και των άρθρων 3.5 (δ)(i), 7.6 και 7.7 της από 02.02.2018 

Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Στις 30/10/2020 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 2070/30.10.20) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. και κοινοποιήθηκε στη 

α) Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (εφεξής: 

Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής: Y.NA.N.Π.), β) 

Γενική Γραμματεία Οικονομικής Πολιτικής (εφεξής: Γ.Γ.ΟΙΚ.ΠΟ.) του Υπουργείου 

Οικονομικών (εφεξής: ΥΠ.ΟΙΚ.) και γ) Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και 

Δημόσιας Περιουσίας (εφεξής: Γ.Γ.ΦΟ.ΠΟ.ΔΗ.ΠΕ.) του ΥΠ.ΟΙΚ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 

2295/30.10.2020 έγγραφο του Εκτελεστικού Προέδρου του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αιτήθηκε 

συναίνεση σε μη συμμόρφωση στην περίπτωση επιβολής ποινικών ρητρών για το διάστημα 

μεταξύ 36 και 48 μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣΠ για Μη εκπλήρωση 

Έργων Αποκατάστασης Κτηρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, και τη χορήγηση παράτασης 

έως την Καταληκτική Ημερομηνία της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου της προθεσμίας για την 

κατασκευή του, σύμφωνα με το Άρθρο 30.2 της ΣΠ. Επί του ανωτέρω αιτήματος, εκδόθηκε 

σχετική Γνωμοδότηση / Εισήγηση εντός του 2021.  

 

2.4 Νομοθετικές και Κανονιστικές Πρωτοβουλίες  

2.4.1  Νομοθετικές Πρωτοβουλίες και Τροποποιήσεις  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2020, σε συνέχεια και της τροποποίησης του ιδρυτικού νόμου 

της με τα άρθρα 45 έως 47 του Ν. 4597/2019, η Αρχή εξέδωσε σημαντικό αριθμό 

κανονιστικών κειμένων.  

Α. Έκδοση Προτύπων Προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 του Ν.4504/2017 

Η Αρχή, στο πλαίσιο της δέσμιας αρμοδιότητάς της, σε εκπλήρωση της νομοθετικής 

εξουσιοδότησης που της χορήγησε το άρθρο 105 του Ν.4504/2017, όπως αυτό 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του Ν.4597/2019, προέβη στην διαδικασία σύνταξης και 

έκδοσης - κατόπιν της ολοκλήρωσης του σταδίου της διενεργηθείσας δημόσιας 

διαβούλευσης με φορείς του εθνικού λιμενικού συστήματος - και αποστολής προς 

δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των προτύπων προσκλήσεων. 

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, κατά την 63η συνεδρίαση της Αρχής την 6η.03.2020, 

εισήχθησαν προς συζήτηση ενώπιον του Δ.Σ. της Αρχής τα έξι θέματα για την έγκριση, έκδοση 

και θέση σε ισχύ ισαρίθμων Προτύπων Προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 του Ν.4504/2017. 

Ελήφθησαν οι υπ’ αριθμ. 152/2020, 154/2020, 155/2020, 156/2020, 157/2020 και 158/2020 
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αποφάσεις της Αρχής. Μάλιστα, οι αποφάσεις της Αρχής με αριθμό 154/2020 θέμα «Σχέδιο 

πρότυπης πρόσκλησης κατ' άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την 

παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 

πλοίων.» (ΦΕΚ 1358/14.4.2020, ΑΔΑ Ω3Ε746Μ445-ΟΤ2,) και με αριθμό 157/2020 θέμα 

«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.» (ΦΕΚ 1550/23.4.2020, ΑΔΑ 

ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν) δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ίσχυσαν στο 

πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 έως την κατάργηση του άρθρου 105 με το 

άρθρο 60 του Ν. 4676/2020, λίγες ημέρες αργότερα. 

Β. Έκδοση Επικοινωνίας 1/2020 

Η Αρχή, ούσα εποπτεύουσα αρχή επιφορτισμένη με το λειτούργημα της παρακολούθησης 

της τήρησης των υποχρεώσεων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 

συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, ευρωπαϊκής και 

εθνικής, ιδίως τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L 57/1), 

με την υπ’ αριθμ. 153/2020 Απόφασή της υιοθέτησε το κείμενο και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 

1/2020 Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην 

παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 

λιμένων (ΦΕΚ Β’ 4833/04.11.2020). Σημειωτέον ότι με την υπ’ αριθμ. 140/2019 Απόφαση της 

Αρχής το σχέδιο της Επικοινωνίας ετέθη σε διαβούλευση με εμπλεκόμενους φορείς και 

αρμόδιες αρχές, προκειμένου όπως η Αρχή λάβει απόψεις, σχόλια και εν γένει ανάδραση 

περί της εφαρμογής του Κανονισμού 352/2017 στην Ελλάδα. 

Η Επικοινωνία περιέχει κανόνες πρακτικής εφαρμογής του Κανονισμού 352/2017 στο 

πλαίσιο των ορισμών του και αποσκοπεί στην αρμονική ανάπτυξη της λειτουργίας της 

παροχής των λιμενικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των 

ευκαιριών της εσωτερικής αγοράς, και τη βέλτιστη συμμόρφωση στις επιταγές του 

Κανονισμού. 

Γ. Έκδοση Δεσμευτικής Οδηγίας 2/2020 

Η Αρχή προέβη στην έκδοση της της υπ’ αριθμ. 2/2020 Δεσμευτικής Οδηγίας (ΦΕΚ Β’ 

919/18.03.2020), αναφορικά με τον τρόπο χρέωσης υπηρεσιών στερεών και υγρών 

αποβλήτων, αναφερόμενη προς την εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.», κατόπιν 

σχετικού υποβληθέντος αιτήματος εκ μέρους της ΟΛΒ ΑΕ.  

Η Αρχή προέβη στην έκδοση της ως άνω Οδηγίας, ως προληπτικού διορθωτικού μέτρου, η 

οποία είχε ρητώς προσωρινή και περιορισμένη ισχύ, έως την έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως 

από τα αρμόδια όργανα, η οποία θα ρυθμίζει το ανωτέρω ζήτημα οριστικά, προς εφαρμογή 

της ισχύουσας νομοθεσίας, έχοντας ως μέλημα τη μη διακινδύνευση παροχής της εν λόγω 

λιμενικής υπηρεσίας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

Δ. Έκδοση Δεσμευτικής Οδηγίας 3/2020 
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Η Αρχή, με την υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφασή της υιοθέτησε και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 

3/2020 Δεσμευτική Οδηγία Περί εφαρμογής του Κανονισμού EE 2017/352 στη λιμενική 

υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (ΦΕΚ Β’ 4834/04.11.2020). 

Η υπ’ αριθμ. 3/2020 Δεσμευτική Οδηγία αποτελεί κανονιστική πράξη κατ’ άρθρον 112 παρ. 

1 του Ν.4389/2016, μέσω της οποίας τίθενται γενικοί, αφηρημένοι και απρόσωποι κανόνες, 

αναφορικά με την ορθή και ενιαία εφαρμογή του πλαισίου για την παροχή λιμενικών 

υπηρεσιών (α) συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, που θέτει ο 

Κανονισμός 352/2017 και (β) με την κατά ομοιόμορφο τρόπο άσκηση των διακριτικών 

ευχερειών που παρέχει συναφώς ο Κανονισμός, ιδίως, σχετικά με τον προσδιορισμό των 

εμπλεκομένων μερών, με τους όρους που επιτρέπεται να τεθούν αναφορικά με την παροχή 

των λιμενικών υπηρεσιών σε σχέση με τον καθορισμό ή/και περιορισμό του αριθμού των 

παρόχων τους και με την διαδικασία θέσπισης και το περιεχόμενο των ελαχίστων 

απαιτήσεων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 

Ε. Έκδοση Κανονισμού επιβολής, επιμέτρησης και αριθμητικού προσδιορισμού ποινικών 

ρητρών, της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.  

Η Αρχή, προς εκπλήρωση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 1β) του άρθρου 112 του 

Ν. 4389/2016, σύμφωνα με την οποία κατέστη αρμόδια για την θέσπιση και υιοθέτηση 

κειμένου Κανονισμού για την επιβολή και αριθμητικού προσδιορισμού των Ποινικών Ρητρών 

προβλεπομένων σε Συμβάσεις Παραχώρησης, με την υπ’ αριθμ. 165/2020 Απόφασή της, 

ενέκρινε το Κείμενο «Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού 

Ποινικών Ρητρών Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» και του 

«Παραρτήματος Α’ – Βάσεις Υπολογισμού και Απαιτούμενα Στοιχεία Προσδιορισμού 

Ποινικών Ρητρών» και αποφάσισε την αποστολή του κειμένου του Σχεδίου Κανονισμού μετά 

του Παραρτήματος Α αυτού προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη, την ανάρτησή τους στον ιστότοπο 

της Αρχής και θέση σε διαβούλευση προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη και λοιπά ενδιαφερόμενα 

μέρη και χρήστες του λιμένα, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, αρχής γενομένης από την 23η 

Απριλίου 2020.  

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, κατά την 74η Συνεδρίαση της Αρχής ελήφθη η υπ’ αριθμ. 188/2020 

Απόφαση, με την οποία, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διενεργηθείσας διαβούλευσης, ετέθη 

σε ισχύ ο Κανονισμός επιβολής, επιμέτρησης και αριθμητικού προσδιορισμού ποινικών 

ρητρών, προβλεπομένων στην από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε 

ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., ο οποίος δημοσιεύθηκε και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4832/6.11.2020). 

ΣΤ. Έκδοση Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών 

Ρητρών της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ  
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Η Αρχή, προς εκπλήρωση της νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 1β) του άρθρου 112 του 

Ν. 4389/2016, σύμφωνα με την οποία κατέστη αρμόδια για την θέσπιση και υιοθέτηση 

κειμένου Κανονισμού για την επιβολή και αριθμητικού προσδιορισμού των Ποινικών Ρητρών 

προβλεπομένων σε Συμβάσεις Παραχώρησης, με την υπ’ αριθμ. 169/2020 Απόφασή της, 

ενέκρινε το Κείμενο Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού 

Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και 

κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ » και του 

«Παραρτήματος Α’ – Βάσεις Υπολογισμού και Απαιτούμενα Στοιχεία Προσδιορισμού 

Ποινικών Ρητρών» και αποφάσισε την αποστολή του κειμένου του Σχεδίου Κανονισμού μετά 

του Παραρτήματος Α αυτού προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη, την ανάρτησή τους στον ιστότοπο 

της Αρχής και θέση σε διαβούλευση προς τα Συμβαλλόμενα Μέρη και λοιπά ενδιαφερόμενα 

μέρη και χρήστες του λιμένα, για χρονικό διάστημα ενός μήνα, αρχής γενομένης από την 19η 

Μαΐου 2020. 

Στις 23 Οκτωβρίου 2020, κατά την 74η Συνεδρίαση της Αρχής ελήφθη η υπ’ αριθμ. 187/2020 

Απόφαση, με την οποία, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διενεργηθείσας διαβούλευσης, ετέθη 

σε ισχύ ο Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών 

Ρητρών, προβλεπομένων στην από 2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση 

σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 

Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ, ο οποίος δημοσιεύθηκε και στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 4971/11.11.2020). 

2.4.2 Γνωμοδοτήσεις για έκδοση Κανονιστικών Πράξεων 

Κατά την διάρκεια του 2020, η Αρχή εξέδωσε σε εφαρμογή αντιστοίχων νομοθετικών 

εξουσιοδοτήσεων, την γνώμη της επί προτεινόμενων εκ μέρους του Υπουργείου Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής σχεδίων νόμου, τα οποία σχετίζονταν με τις ρητώς απονεμηθείσες 

διά νόμου σε αυτή ρυθμιστικές και κανονιστικές αρμοδιότητες.  

Πιο συγκεκριμένα εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 151/2020 Απόφαση, με την οποία παρείχε τις 

απόψεις της επί του Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις 

θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής.». Χρήζει αναφοράς η παρατήρηση που έκανε η Αρχή σχετικά με το υπό συζήτηση 

Σχεδίου Νόμου, κατά το οποίο δεν πραγματοποιούνταν καμία αναφορά στο άρθρο 105 του 

Ν.4504/2017 αναφορικά με την «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 

αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου» καίτοι περί αντιθέτου δηλώσεις προθέσεων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μάλιστα, επεσήμανε, πως κατά 

συνέπεια της ανωτέρω διαπίστωσης, η αρμοδιότητα της Αρχής όπως προβλέπεται στην παρ. 

28 του άρθρου 105 του ν.4504/2017 αναφορικά με την έκδοση προτύπων προσκλήσεων και 

συμβάσεων παραμένει ενεστώσα. 

Περαιτέρω, η Αρχή εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 28/2020 Γνωμοδότηση, με την οποία, κατά λόγο 

αρμοδιότητας, εξέθεσε τις απόψεις της επί του Σχεδίου (01.10.2020) της νέας Κοινής 
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Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας – Εσωτερικών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Τουρισμού, με θέμα 

«Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται 

στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας (EE) 2019/883. 

Κατάργηση της κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/2009 (Β΄ 412)». 

Ταυτόχρονα, εντός του έτους 2020, σε συνέχεια της υιοθέτησης κειμένου Κανονισμού 

Δεοντολογίας με την υπ’ αριθμ. 99/2019 Απόφαση ΡΑΛ, η Αρχή αναζήτησε εκ νέου την 

έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.4389/2016, 

πρότεινε εκ νέου κείμενο κοινής υπουργικής απόφασης εκ μέρους των συναρμόδιων 

Υπουργών για τον ορισμό διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης προστίμων της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων κατ ά́ρθρον 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016 σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 

111/2019 Απόφασης ΡΑΛ και πρότεινε κείμενο υπουργικής απόφασης / εγκυκλίου με 

αντικείμενο τον υπολογισμό του αποδιδομένου τέλους στην Αρχή κατ’ άρθρον 124 του Ν. 

4389/2016. Η έγκριση των ανωτέρω εκ μέρους των αρμοδίων Υπουργών εκκρεμεί κατά τη 

σύνταξη της παρούσης.  

Επίσης, έχει αναζητηθεί η αναπροσαρμογή των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. της Αρχής, εν 

όψει της αλλαγής της θεσμικής της κατάστασης από αυτοτελής υπηρεσία του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή το έτος 2016, εντός του 

πλαισίου που ορίζεται από το Ενιαίο Μισθολόγιο και τα οικονομικά μεγέθη της Αρχής, 

καθόσον το προκαλούμενο κόστος θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον Προϋπολογισμό της 

Αρχής. Το ανωτέρω αίτημα εξακολουθεί να τελεί υπό επεξεργασία από μέρους των 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας. 

2.5 Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) 

Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), συντονίζεται από τον Γ.Γ. Λιμένων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενώ το έργο της Επιτροπής, όπως 

καθορίζεται στο άρθρο δέκατο ένατο του Ν.2932/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 

του Ν.4150/2013, το άρθρο 31 του Ν.4368/2016 και το άρθρο 64 του Ν.4646/2020, είναι: 

(α) Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη 

δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός των 

προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασμού. 

(β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανομή πιστώσεων μεταξύ αυτών. 

(γ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών εκτέλεσης λιμενικών έργων, με στόχο την 

προσαρμογή της λιμενικής υποδομής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και στις 

νέες συνθήκες που δημιουργεί η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας. 
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(δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των λιμενικών έργων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. 

(ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων 

(Master Plan) ή Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το μέρος που με 

αυτά καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι επιτρεπόμενες 

προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο για την 

εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα και η παροχή σύμφωνης 

γνώμης, κατά το μέρος που με αυτά προτείνονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί 

δόμησης, προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο 9. 

Για τους λιμένες αρμοδιότητας των δημοτικών λιμενικών ταμείων, της ως άνω εγκρίσεως 

ή σύμφωνης γνώμης προηγείται η χορήγηση γνώμης του αρμόδιου δημοτικού 

συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος του αρμόδιου 

φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. 

(στ) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων 

δόμησης, μετά από πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένος, ο 

οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, για όλους τους 

λιμένες, εάν δεν έχει συνταχθεί Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) ή Πρόγραμμα 

Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα 

σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δέκατου ένατου του Ν.2932/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει». 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, η Ρ.Α.Λ. συμμετέχει, μέσω του Προέδρου και του αναπληρωτού 

αυτού Αντιπροέδρου αυτής, με δικαίωμα ψήφου στην ΕΣΑΛ και παρέχει γνώμη επί του 

συνόλου των αρμοδιοτήτων που αναπτύχθηκαν ανωτέρω συμμετέχοντας ενεργά και στις 

προπαρασκευαστικές εργασίες. Ο Πρόεδρος της Αρχής στο έργο του υποστηρίζεται από το 

τμήμα Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων, το οποίο συντάσσει εισηγήσεις που βασίζονται στην 

τήρηση ή μη των όρων παραχώρησης και της κείμενης νομοθεσίας και διατυπώνει απόψεις 

επί όλων των τεχνικών θεμάτων που ανακύπτουν κατά την έγκριση, αναθεώρηση και 

επικαιροποίηση των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) ή Προγράμματος 

Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) ή κατά τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων 

δόμησης. 

Για την περίοδο αναφοράς της παρούσας Εκθέσεως Ελέγχου έχουν πραγματοποιηθεί τρεις 

συνεδριάσεις της ΕΣΑΛ (83η, 84η και 85η) και στις οποίες η Ρ.Α.Λ. συμμετείχε ενεργά 

διατυπώνοντας απόψεις/ παρατηρήσεις και κρίσεις. 

2.6 Ερευνητικό Έργο και Συμμετοχές σε Συνέδρια 

Εντός του 2020 η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ανέπτυξε την ακόλουθη δραστηριότητα σε σχέση 

με ερευνητικό / επιστημονικό έργο:  

▪ Δημοσιεύθηκε επιστημονική εργασία με τίτλο «Commodity and transportation 

economic market interactions revisited: New evidence from a dynamic factor model» 

στην επιστημονική επιθεώρηση Transportation Research Part E: Logistics and 
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Transportation Review με συγγραφείς τον Πρόεδρο της Αρχής Π.Ι. Αγγελόπουλο τον 

Αν. Καθηγητή Sahoo S. και τον εκλιπόντα Καθηγητή. Βισβίκη Η.  

▪ Στελέχη της Αρχής συμμετείχαν με στις εργασίες του επιστημονικού συνεδρίου «21ο 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΟΛΟΓΩΝ» στις 16-

17 Οκτωβρίου 2020 υποβάλλοντας και παρουσιάζοντας μελέτη με τίτλο «Τα 

ελληνικά περιφερειακά λιμάνια σε φάση μετάβασης. Αβεβαιότητες, προκλήσεις και 

ευκαιρίες για την περιφερειακή διοίκηση και τους ρυθμιστικούς φορείς».  

▪ Έγινε αποδεκτή η χρηματοδότηση από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας 

(ΕΛΙΔΕΚ), της ερευνητικής πρότασης PortLink με αντικείμενο «Linking Port Industry 

to National and Regional Economies: A Port Composite Indicator – PORTLINK», στην 

ομάδα εργασίας του οποίου ερευνητικού έργου συμπεριλαμβάνονται στελέχη της 

Αρχής. 

 

2.7 Συνεργασία με άλλες Αρχές κατ’ άρθρον 113 του Ν.4389/2016 

Η Αρχή κατά το 2020 συνέχισε προηγούμενες συνεργασίες με θεσμούς και φορείς, για την 

καλύτερη και πληρέστερη ρύθμιση του εθνικού λιμενικού συστήματος. Έτσι στο πλαίσιο 

αυτό, συμμετείχε στις εργασίες της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του 

Υπουργείου Ανάπτυξης για την αναμόρφωση του Ν.3959/2011, εκφράζοντας ειδικότερες 

απόψεις επί συγκεκριμένων διατάξεων.  

Επίσης, κατά την διάρκεια του 2020 ήλθε σε επαφές με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, για την 

συμφωνία Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο κατέληξε σε συμφωνία και υπογραφή κατά το 

μήνα Απρίλιο 2021.  

Παράλληλα, συμμετείχε στην από κοινού σύνταξη και υιοθέτηση έτερου κειμένου 

Μνημονίου Συνεργασίας με την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Ρυθμιστική Αρχή 

Σιδηροδρόμων, και Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του οποίου η 

οριστικοποίηση εκκρεμεί. 

Εν όψει της άσκησης αρμοδιοτήτων για την εφαρμογή εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας 

στους λιμένες, εντός του 2020: α) πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας με την αρμόδια 

Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με ζητήματα ανταγωνισμού στον λιμενικό 

κλάδο καθώς και την αλληλοϋποστήριξη μεταξύ αρμόδιων φορέων άλλων κρατών – μελών, 

και β) πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή τεχνογνωσίας με την ομόλογη Ρυθμιστική Αρχή 

λιμένων Νοτίου Αφρικής.  
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3. Οικονομικός Απολογισμός και Προγραμματισμός 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται συνοπτικός οικονομικός απολογισμός για τη χρήση 

2020, με έμφαση στη δομή και πορεία των εσόδων της Αρχής. Παρατίθενται στοιχεία Εσόδων 

– Εξόδων και συνοπτικές απολογιστικές καταστάσεις για το 2020, καθώς και ο 

Προϋπολογισμός για το 2021. 

3.1 Πορεία Είσπραξης Ανταποδοτικών Τελών 2020 

Τα έσοδα της Αρχής προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος το οποίο 

υπολογίζεται επί του συνολικού κύκλου εργασιών εκάστου οικονομικού έτους, σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. 1000.0/93971/2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 5840 Β΄) και το Άρθρο 124 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 

94 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 παρ. 8 του Ν. 4597/2019 (ΦΕΚ Α’ 35).  

Εντός του β΄ δεκαπενθήμερου του Μαΐου του επομένου της χρήσης έτους, οι υπόχρεοι 

φορείς και επιχειρήσεις οφείλουν να κοινοποιούν στη Ρ.Α.Λ. τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεως που συντάσσουν μετά το πέρας κάθε οικονομικού έτους. Οφείλουν δε, να 

καταβάλλουν το ανωτέρω ανταποδοτικό τέλος σε δύο δόσεις: Η πρώτη, έναντι εξόφλησης 

εντός του β΄ δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου και η δεύτερη, εντός του β΄ δεκαπενθημέρου 

του Ιουλίου κάθε έτους.  

Για το 2020, τα σχετικά ανταποδοτικά τέλη της Αρχής διαμορφώθηκαν στις 983.157,58 €, η 

κατανομή των οποίων ανά τύπο φορέα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί. 

 

 

Σχήμα 3.1: Κατανομή εσόδων 2020 από Ανταποδοτικά Τέλη 

Όπως φαίνεται και από τα ανωτέρω σχήματα, η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της 

Αρχής (91%) προέρχεται από τους Οργανισμούς Λιμένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

εισπράξεις της Αρχής κατά το έτος 2020, λόγω α) του -βάσει νόμου ετεροχρονισμού κατά ένα 

έτος των πληρωμών, και β) καθυστερήσεων έκδοσης οικονομικών καταστάσεων κυρίως από 

μικρούς λιμένες, δεν αντικατοπτρίζουν σε επίκαιρη βάση τον κύκλο εργασιών τη 
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δραστηριότητα του λιμενικού κλάδου στην Ελλάδα, πλην όμως αποτελούν μια σημαντική 

ένδειξη. Στις υπο-ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι εισπράξεις για το 

2020 από Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά (Κρατικά) Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

αντίστοιχα. 

Οργανισμοί Λιμένων 

Από τους Οργανισμούς Λιμένων, η μεγάλη πλειοψηφία των εισπράξεων προέρχεται από τους 

λιμένες Πειραιά (Ο.Λ.Π. Α.Ε. 57,6%) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 27,4%) και ακολουθούν οι 

υπόλοιποι Οργανισμοί με ποσοστό 15,0%.  

 

Σχήμα 3.2: Κατανομή Εσόδων Τελών 2020 ανά Οργανισμό Λιμένος (Ποσά σε €) 

Λιμενικά (Κρατικά) Ταμεία 

Από τα 10 Λιμενικά Ταμεία, οι εισπράξεις της Αρχής για το 2020 ανήλθαν στα 12.111,03 €, εκ 

των οποίων το 99% από το Λ.Τ. Νομού Χανίων λόγω προηγούμενων οφειλών του από τη 

χρήση 2016 και μετά. 

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

Από τα 55 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία που συνεισέφεραν στα έσοδα της Αρχής, οι εισπράξεις 

της Αρχής για το 2020 ανήλθαν στις 73.404,29 € εκ των οποίων το 27% από τα Δ.Λ.Τ. Μυκόνου 

και Νοτίας Δωδεκανήσου. 
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Μαρίνες και Ιδιωτικά Τερματικά 

Από ιδιωτικούς φορείς και τερματικά ιδίας χρήσης έχει εισπραχθεί το ποσό των 163,27 €. 

Αναφορικά με το τέλος υπέρ ΡΑΛ από ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται ιδιωτικά 

τερματικά ιδιωτικές εγκαταστάσεις και μαρίνες, έχει αναζητηθεί από την Ρ.Α.Λ. η έκδοση 

διευκρινιστικής Απόφασης των Υπουργών, άλλως εγκυκλίου αναφορικά με τη προσήκουσα 

βάση και τρόπο υπολογισμού του αναλογούντος τέλους, ήδη από το Δεκέμβριο του 2019. Επί 

του αιτήματος η Ρ.Α.Λ. επανήλθε τον Ιούνιο του 2020, και μέχρι την 31.12.2020, δεν είχε 

εκδοθεί. Ως εκ τούτου, η αναζήτηση των οφειλομένων τελών ανεβλήθη προσωρινά, εν 

αναμονή της ανωτέρω απόφασης Υπουργών ή εγκυκλίου.  

Έσοδα παρελθόντων ετών 

Η Αρχή εισέπραξε εντός του 2020 ανταποδοτικά τέλη για τις χρήσεις 2013 έως 2018 

(παρελθόντα έτη) συνολικού ύψους 112.957,24 €. Αυτά αφορούσαν 5 Οργανισμούς Λιμένων, 

2 Λιμενικά Ταμεία, 27 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και 1 Λιμενικό Γραφείο. Επιπρόσθετα, 

βεβαίωσε εντός του 2020 αντίστοιχες οφειλές ύψους 109.153,08 €.  

 

Σχήμα 3.3: Κατανομή Εσόδων Τελών χρήσεων 2013-2018 (παρελθόντα έτη) 

3.2 Συνοπτική Ανασκόπηση Λειτουργικών Εσόδων – Εξόδων 2014 - 2020  

Τα αναλυτικά αποτελέσματα εσόδων – εξόδων ανά ΚΑΕ για το 2020 (Δημόσια Λογιστική), 

παρατίθενται στο Παράρτημα Γ.1 και Γ.2, ενώ ο Ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσεως 

(Γενική Λογιστική) καθώς και το Προσάρτημα παρατίθενται στο Παράρτημα Ε΄.  

Στην παρούσα υποενότητα, τα οικονομικά στοιχεία εσόδων και εξόδων παρατίθενται 

διαμορφωμένα ώστε να καθίστανται συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία των 

προηγούμενων ετών από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. Πιο συγκεκριμένα, στα έσοδα 
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δεν έχουν συμπεριληφθεί πιστωτικοί τόκοι και τεκμαρτά έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων, 

και στα έξοδα οι αντίστοιχοι των τεκμαρτών εσόδων αντικρυζόμενοι λογαριασμοί. 

Τα συνολικά έσοδα της Αρχής για το 2020 αυξήθηκαν κατά 198.196 € σε σχέση με το 2019 

υπερβαίνοντας το στόχο που είχε θέσει η Αρχή για το έτος αυτό. Τούτο οφείλεται κατά πρώτο 

λόγο στην επικέντρωση του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης στην είσπραξη 

ανταποδοτικών τελών συνολικού ύψους 112.957,24 € παρελθόντων ετών (χρήσεων 2013-

2018, καθώς επίσης και στην γενικότερη αύξηση της δραστηριότητας των ελληνικών λιμένων. 

Από την πλευρά των εσόδων, παρατηρείται και ταυτόχρονη αύξηση 100.846 € και των 

εξόδων, λόγω: i) της αύξησης του στελεχιακού της δυναμικού μέσω της ανάληψης υπηρεσίας 

νέων στελεχών μέσω ΑΣΕΠ εντός του έτους αναφοράς, και ii) της αύξησης της εν γένει 

δραστηριότητας της Αρχής και των αναγκών για έκδοση αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων. Η 

στελέχωση της Αρχής με εξειδικευμένα στελέχη μέσω ΑΣΕΠ ξεκίνησε το πρώτο εξάμηνο του 

2018, και μέχρι το τέλος του έτους 2020 είχαν προσληφθεί 8 επιστήμονες διαφόρων 

ειδικοτήτων. 

Η πορεία Εσόδων από ανταποδοτικά τέλη της Αρχής και Εξόδων για τα έτη 2018 – 2020 

συνοψίζονται εποπτικά στο Σχήμα 3.4 που ακολουθεί, με βάση το κλείσιμο των ισολογισμών 

των αντίστοιχων Χρήσεων. 

Σχήμα 3.4: Πορεία Εσόδων – Εξόδων 2014 -2020 

Στην ενότητα 3.2 και 3.3 που ακολουθεί πραγματοποιείται συνοπτικός απολογισμός για το 

2020 με βάση την Γενική και την Δημόσια Λογιστική αντίστοιχα, ενώ στην ενότητα 3.4 

παρουσιάζεται ανάλυση του αναλυτικού προϋπολογισμού για το 2021. 
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3.3 Αποτελέσματα Χρήσης (Γενική Λογιστική) 2020  

Σύμφωνα με το Άρθρο 125, του Ν.4389/201, παρ. 3. «Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί 

λογαριασμούς και αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο 

ισολογισμός, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα 

ορίζεται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης». Το 2018 η Αρχή ως 

όφειλε εκ του ανωτέρω άρθρου, εισήγαγε τη διπλογραφική λογιστική μέσω ειδικής 

εφαρμογής διαχείρισης Δημοσίου Λογιστικού. Οι ανωτέρω λογιστικές εργασίες ήταν 

απαραίτητες προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και 

των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων, βάσει του Ν.4389/2016 από δύο 

ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι συνέταξαν ετήσια έκθεση ελέγχου. 

Ειδικότερα, για τη χρήση του έτους 2020, όπως αυτή απεικονίζεται στις Λογιστικές 

Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2020, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 1.103.367,02 €. Στο 

παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 13.855,20 €, τα 

συνολικά έσοδα της Αρχής, οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 1.117.222,22 €. 

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τέλη υπέρ Ρ.Α.Λ. ανήλθαν στα 1.066.425,50 €, τα έσοδα 

κεφαλαίων (πιστωτικοί τόκοι) στα 36.941,52 € και τα συνολικά έκτακτα και ανόργανα έσοδα 

στα 13.855,20 €.  

Η Αρχή προέβη σε σειρά ενεργειών για την αύξηση της εισπραξιμότητας παλαιών 

απαιτήσεων που οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων της. Συγκεκριμένα 

βεβαιωθήκαν Χρηματικοί κατάλογοι (για τις χρήσεις 2014 έως 2019) αξίας 109.153,08 € μέσα 

στη χρήση του 2020. 

Αναφορικά με τα έξοδα, το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών της Αρχής ανήλθε στο ποσό 

των 284.081,56 €. Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας (αφορά έξοδα λειτουργίας οικονομικών 

– διοικητικών υπηρεσιών, Νομικής υπηρεσίας και διοίκησης της Αρχής) ανήλθαν στο ποσό 

των 234.105,15 €, τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν στο ποσό των 192,03 € και τα 

χρηματοοικονομικά έξοδα (προμήθειες τραπεζών) ανήλθαν στο ποσό των 681,44 €. Το 

συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και 

χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 519.060,18 €. 

Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2020 ποσού 1.117.222,22 € μείον τα 

συνολικά έξοδα της χρήσεως 2020 ποσού 519.060,18 € αποτελεί το πλεόνασμα (κέρδη) της 

χρήσεως 2020 το οποίο ανέρχεται σε 598.162,04 € με αποτέλεσμα το σύνολο ιδίων 

κεφαλαίων να ανέρχεται σε 3.225.587,22 € έναντι 2.627.425,18 € της χρήσης 2019. 

Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό της Ρ.Α.Λ. της 31.12.2020 με τις προσαρμογές που 

αναφέρονται ανά λογαριασμό στο προσάρτημα στις περιπτ. 16 και 19 τα πάγια στοιχεία 

ανέρχονται στο ποσό των 131.530,48 € και αφαιρουμένων των σωρευμένων αποσβέσεων 

ποσού 106.690,04 €, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 24.840,44 €. 

Αναλυτικότερα, η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2020 ανά λογαριασμό γενικής 

λογιστικής έχει ως εξής: 
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Πίνακας 3.1: Έσοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2020) Ποσά σε € 

72 Έσοδα από φόρους, κοινωνικούς πόρους, τέλη και δικαιώματα  1.066.425,50 €  

76 Έσοδα κεφαλαίων  36.941,52 € 

 
Σύνολο Οργανικών εσόδων 

1.103.367,02 € 

82 Έσοδα προηγούμενων χρήσεων 13.855,20 € 

 
Σύνολο Έκτακτων και Ανόργανων εσόδων 

13.855,20 € 

 
Γενικό Σύνολο 

1.117.222,22 € 

 

Αντίστοιχα, η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2020 ανά λογαριασμό γενικής λογιστικής 

έχει ως εξής: 

Πίνακας 3.2: Έξοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2020) Ποσά σε € 

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 376.164,70 € 

61 Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων 107.051,83 € 

62 Παροχές τρίτων 3.225,22 € 

63 Φόροι – Τέλη 11.219,11 € 

64 Διάφορα έξοδα 10.351,53 € 

65 Τόκοι και έξοδα χρηματοδοτήσεως 681,44 € 

66 Αποσβέσεις παγίων  10.366,35 € 

 
Σύνολο Οργανικών εξόδων 

519.060,18 € 

 
Γενικό Σύνολο 

519.060,18 € 

Για το 2020 το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν θετικό (πλεόνασμα), διαμορφούμενο 

στα 598.162,04 €, το οποίο οφείλεται στην αύξηση των εσόδων της Ρ.Α.Λ. εντός του 2020 από 

τη δραστηριότητά της. Τα έσοδα της Αρχής από τέλη, είναι αυξημένα σε σχέση με τα 

προϋπολογισθέντα, λόγω της αύξησης της εισπραξιμότητας παλαιών απαιτήσεων που 

οδήγησε σε αντίστοιχη αύξηση των εσόδων της. Συγκεκριμένα βεβαιωθήκαν Χρηματικοί 

κατάλογοι (για τις χρήσεις 2014 έως 2019) αξίας 109.153,08 € μέσα στη χρήση του 2020. 
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Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2020 οριστικοποιήθηκε μετά τον τακτικό έλεγχο του 

διαχειριστικού έτους 2020 από τους δυο Ορκωτούς Ελεγκτές, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, 

όπως ισχύει. 

3.4 Απολογιστικά στοιχεία (Δημόσια Λογιστική) 2020 

Στον Πίνακα 3.3 παρατίθενται τα προϋπολογισθέντα και απολογιστικά στοιχεία εσόδων της 

Αρχής για τις χρήσεις 2019 και 2020. 

Ι. ΕΣΟΔΑ 

Πίνακας 3.3: Έσοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2019-2020), Ποσά σε € 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΥ 2019 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
ΠΥ 2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
2020 ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ 2019 

1000 
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

0,00 0,00 750.000,00 983.157,58 

Μη συγκρ. 
λόγω 

λογιστικής 
απεικόνισης 

1200 
Έσοδα από τέλη 
και δικαιώματα 

0,00 0,00 750.000,00 983.157,58 - 

3000 

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

715.000,00 833.125,69 6.500,00 38.577,69 

Μη συγκρ. 
λόγω 

λογιστικής 
απεικόνισης 

3200 
Έσοδα από 
προσφορά 
υπηρεσιών 

705.000,00 809.362,96 0,00 0,00 - 

3500 

Πρόσοδοι του 
Ν.Π.Δ.Δ. από 
κεφάλαια, κινητές 
αξίες και λοιπές 
περιπτώσεις 

10.000,00 23.762,73 6.500,00 38.577,69 62,35% 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 130.000,00 156.367,47 183.500,00 174.364,64 11,51% 

5200 
Έσοδα υπέρ 
Δημοσίου και 
Τρίτων 

120.000,00 154.338,16 180.000,00 169.755,62 9,99% 

5400 

Έσοδα από 
δωρεές, 
κληρονομίες, 
κληροδοσίες 

0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 

5500 
Επιστροφές 
χρημάτων 

10.000,00 2.029,31 2.500,00 3.733,84 84,00% 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΥ 2019 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
ΠΥ 2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
2020 ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ 2019 

5600 
Έσοδα από λοιπές 
περιπτώσεις 

0,00 0,00 0,00 875,18 - 

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 2.000,00 0,00 - 

6500 

Προσαυξήσεις, 
πρόστιμα, 
χρηματικές ποινές 
και 
παράβολα 

0,00 0,00 2.000,00 0,00 - 

  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο  

 Ε Σ Ο Δ Ω Ν 
845.000,00 989.493,16 942.000,00 1.196.099,91 20,88% 

 

Στον Πίνακα 3.4 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα λειτουργικά έξοδα που πραγματοποίησε 

η Αρχή, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους απολογισμούς των ετών 2019 και 2020. 

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΥ 2019 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
ΠΥ 2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
2020 ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ 2019 

0000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

684.500,00 467.802,97 737.300,00 538.728,26 15,16% 

0200 
Αμοιβές πολιτικών 
υπαλλήλων (τακτικοί & 
Ι.Δ.Α.Χ.)  

426.700,00 309.378,58 462.000,00 331.594,88 7,18% 

0400 
Αμοιβές όσων εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίες 

80.500,00 65.357,22 91.500,00 107.607,19 64,64% 

0500 

Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. 
στην κοινωνική 
πρόνοια, ασφάλιση, 
εκπαίδευση και υγεία 
των υπαλλήλων κλπ 

145.000,00 71.892,05 141.000,00 75.942,59 5,63% 

0700 
Πληρωμές για 
μετακινήσεις  

20.200,00 1.950,24 20.100,00 1.857,89 -4,74% 

0800 
Πληρωμές για λοιπές 
Υπηρεσίες 

12.100,00 9.872,59 18.500,00 4.688,50 -52,51% 

0900 
Φόροι - Τέλη - Έξοδα 
βεβαίωσης και 
είσπραξης εσόδων 

0,00 9.352,29 4.200,00 17.037,21 82,17% 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΥ 2019 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
ΠΥ 2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
2020 ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ 2019 

1000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ. 

14.000,00 3.512,85 11.700,00 7.202,72 105,04% 

1200 

Εξοπλισμός γραφείων, 
εργαστηρίων κ.λπ. 
(εκτός από την 
προμήθεια επίπλων και 
σκευών) 

2.500,00 1.475,85 3.800,00 1.984,98 34,50% 

1300 
Είδη υγιεινής , 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

500,00 138,06 2.400,00 724,62 424,86% 

1400 
Προμήθεια ειδών συντ. 
και επισκ. αγαθών 
διαρκ. χρήσης  

5.000,00 260,00 3.000,00 886,10 240,81% 

1700 

Προμήθεια υλικού 
εκτυπωτικών, 
βιβλιοδετικών, 
τυπογραφικών και 
λοιπών εργασιών. 

2.500,00 1.638,94 1.000,00 2.438,01 48,76% 

1800 

Διάφορες προμήθειες 
που δεν 
περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω κατηγορίες 

3.500,00 0,00 1.500,00 1.169,01 - 

2000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 

2600 

Χορηγίες για εθνικούς, 
κοινωνικούς, 
εκπαιδευτικούς και 
λοιπούς συναφείς 
σκοπούς 

0,00 0,00 1.000,00 0,00 - 

3000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 

130.000,00 154.338,16 182.000,00 172.559,94 11,81% 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ ΠΥ 2019 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 
ΠΥ 2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

ΑΠΟΚΛΙΣΗ 
2020 ΣΕ 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ 
ΜΕ 2019 

3100 
Επιστροφές όσων 
εισπράχθηκαν χωρίς να 
οφείλονται 

0,00 0,00 0,00 2.804,32 - 

3300 
Αποδόσεις εσόδων που 
εισπράχθηκαν υπερ 
τρίτων 

130.000,00 154.338,16 182.000,00 169.755,62 9,99% 

7000 
ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

16.500,00 6.818,70 10.000,00 14.827,95 117,46% 

7100 
Προμήθεια αγαθών 
διαρκούς χρήσης 

16.500,00 6.818,70 10.000,00 14.827,95 117,46% 

  
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

E Ξ Ο Δ Ω Ν 
845.000,00 632.472,68 942.000,00 733.318,87 15,94% 

 Πίνακας 3.4: Έξοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2019-2020) Ποσά σε € 

3.5 Αναλυτικός Προϋπολογισμός 2021 

Η Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ. 1 και 2 του Ν. 4389/2016 έχει υποχρέωση να 

συντάσσει προϋπολογισμό για κάθε έτος οικονομικής διαχείρισης, ο οποίος υποβάλλεται 

προς έγκριση στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και στον Υπουργό 

Οικονομικών. 

Η τελική πρόβλεψη εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού για το έτος 2021, όπως 

εκτιμήθηκε και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Αρχής με την υπ’αριθμ. 183/2020 Απόφαση 

της Αρχής (ΑΔΑ: 6Κ4Ξ46Μ445-ΛΔΥ) και στη συνέχεια, εγκρίθηκε από το Υπουργείο 

Οικονομικών, και υιοθετήθηκε με την υπ’ αριθμόν 189/2020 Απόφαση της Αρχής (ΑΔΑ: 

ΨΟ9Χ46Μ445-6ΟΙ). Ακολούθως, κατατέθηκε και εγκρίθηκε με τη με αριθμό 2658/22.12.2020 

Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Προϊστάμενης Γενικής 

Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών 

με θέμα «Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων οικονομικού έτους 

2021» (ΦΕΚ Β’ 5940), δημοσιεύθηκε στο διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ. και στον ιστότοπο 

«Διαύγεια», παρουσιάζεται συνοπτικά στους πίνακες 3.5 έως 3.6 που ακολουθούν: 

 Πίνακας 3.5: Προϋπολογισθέντα Έσοδα για το 2021 (σε €) 

K.A.E Είδος Εσόδου ανά Κ.Α.Ε. Προϋπολογισθέντα 

1000 Φόροι - τέλη και δικαιώματα υπερ. Ν.Π.Δ.Δ. 802.950,00 

3000 
Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα του 

Ν.Π.Δ.Δ. 
45.000,00 

5000 Λοιπά έσοδα 187.000,00 
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6000 ‘Εκτακτα έσοδα 2.000,00 

- Γενικό σύνολο Εσόδων 1.036.950,00 

Στον ΚΑΕ 1000 «ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ.», προϋπολογίζεται ποσό 

802.950,00 € το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί ως ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2021. 

Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 

Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111/41/2009 (Β' 412) κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 124 

του ν. 4389/2016 το τέλος ανέρχεται στο 0,3% των ετήσιων συνολικών εσόδων των 

Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., καθώς και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και στο 0,2% 

των λοιπών φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Σύμφωνα με την Κοινή 

Υπουργική Απόφαση 1000.0/93971/2018, στους ανωτέρω λοιπούς φορείς εκμετάλλευσης 

λιμένων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ή 

λειτουργούν ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, με αποτέλεσμα τα έσοδα να αναμένονται 

αυξημένα στον προϋπολογισμό του 2021.  

Στον ΚΑΕ 3000 «ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ.», 

προϋπολογίζεται ποσό 45.000,00 € το οποίο αναμένεται συνολικά να εισπραχθεί από 

πιστωτικούς τόκους.  

Στον ΚΑΕ 5000 «ΛΟΙΠΑ ΈΣΟΔΑ», προϋπολογίζεται ποσό 187.000,00 € το οποίο αφορά το 

άθροισμα των ΚΑΕ 5200 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων», ΚΑΕ 5400 «Έσοδα από δωρεές, 

κληρονομίες, κληροδοσίες» και ΚΑΕ 5500 «Επιστροφές χρημάτων». 

Στον ΚΑΕ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ», προϋπολογίζεται ποσό 2.000,00 € το οποίο αφορά 

πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται και καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής, 

σύμφωνα με τα άρθρα 113 (Πρόστιμα από τη μη συμμόρφωση στις αποφάσεις της Αρχής) 

και 114 (Πρόστιμα από τη μη χορήγηση στοιχείων) του Ν.4389/2016, και σύμφωνα με την 

υπ’αρ.3000.0/51279/2019 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

(ΦΕΚ Β’2896/05.07.2019) «Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 

2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 

«για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων 

για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» όπως ίσχυαν κατά το χρόνο έγκρισης του 

Προϋπολογισμού της Αρχής. Πλέον, η Αρχή, από 29.1.2021, είναι αρμόδια να επιβάλλει μόνο 

το πρόστιμο για τη μη χορήγηση στοιχείων, σύμφωνα με το άρ. 114 παρ. 5 του Ν.4389/2016.  

Για τη διαδικασία είσπραξης των ανωτέρω και απόδοσης των ποσών στους ορθούς 

λογαριασμούς του Υπουργείου Οικονομικών, έχει αναζητηθεί η έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης από την Αρχή, και τελεί σε στάδιο και τελεί σε στάδιο επικαιροποίησης, εν όψει 

των ανωτέρω αλλαγών, και περαιτέρω επεξεργασίας εκ μέρους των αρμοδίων Υπηρεσιών 

της ΑΑΔΕ και των Υπουργείων.  

Η εκτίμηση των συνολικών εσόδων της Ρ.Α.Λ. αναμένεται να κυμανθεί στον προϋπολογισμό 

του 2021 στο 1.036.950,00 €, κατ’ ελάχιστη εκτίμηση.  



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

57 

 

Πίνακας 3.6: Προϋπολογισθέντα Έξοδα για το 2020 (σε €) 

K.A.E Είδος Εξόδου ανά Κ.Α.Ε. Προϋπολογισθέντα 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.) 480.000,00 

0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 155.950,00 

0500 
Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, 
ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων κ.λπ. 

132.800,00 

0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 8.800,00 

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 22.400,00 

0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 20.000,00 

1200 
Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από 
την προμήθεια επίπλων και σκευών) 

4.000,00 

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.400,00 

1400 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών 
διαρκούς χρήσης 

4.100,00 

1700 
Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, 
τυπογραφικών και λοιπών εργασιών 

4.000,00 

1800 
Διάφορες προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω κατηγορίες 

1.500,00 

2600 
Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και 
λοιπούς συναφείς σκοπούς 

1.000,00 

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 185.000,00 

7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 15.000,00 

-  Γενικό σύνολο Εξόδων 1.036.950,00 

Α. Δαπάνες Λειτουργίας 

Οι κυριότερες κατηγορίες εξόδων της Αρχής, κατηγοριοποιούνται σε δαπάνες λειτουργίας, 

πληρωμές για την προμήθεια αναλωσίμων κ.α., πληρωμές που αντικρίζονται από 

πραγματοποιούμενα έσοδα και κεφαλαιακές δαπάνες.  

Τα μεγαλύτερα ποσά, αφορούν στους μισθούς και στις ασφαλιστικές εισφορές (59,10%), τις 

αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων (17,84%) και τις αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και 

νομικών προσώπων (15,04%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες (8,02%) των εξόδων αφορούν 

εξοπλισμό, συντηρήσεις, αναλώσιμα, μετακινήσεις, ταχυδρομικά κ.α.. 

Αναλυτικότερα για τις κυριότερες κατηγορίες: 
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Η εκτίμηση των εξόδων της Ρ.Α.Λ. από πληρωμές για υπηρεσίες για το έτος 2021 (ΚΑΕ 0000) 

«Πληρωμές για υπηρεσίες» διαμορφώνεται στις 819.950,00 €, βάσει των απολογιστικών 

μεγεθών των προηγούμενων χρήσεων, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης του κόστους 

δυνάμει προτεινομένων αναπροσαρμογών των μισθών στελεχών καθώς και αμοιβών και 

αποζημιώσεων μελών του Δ.Σ. της Αρχής. Οι κυριότερες κατηγορίες αναλύονται ως εξής: 

• Στους ΚΑΕ 0100+0200 «Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού 

προσωπικού», προϋπολογίζεται ποσό 480.000,00 €, το οποίο αναλύεται κυρίως στον ΚΑΕ 

0210 «Βασικός Μισθός» ποσό 400.000,00 € και στον ΚΑΕ 0260 «Πρόσθετες παροχές 

υπαλλήλων» ποσό 68.400,00 €. 

Το κόστος στον ΚΑΕ 0210 αφορά τη μισθοδοσία των τεσσάρων (4) μονίμων και πλήρους 

απασχόλησης μελών της Ρ.Α.Λ. (ήτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και 2 Εισηγητές), των δυο 

μετακλητών νομικών συμβούλων του Προέδρου και το κόστος της μισθοδοσίας των οκτώ 

υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. καθώς και άλλων τριών στελεχών οι οποίοι αναμένεται να προσληφθούν 

ένας δικηγόρος, ένα στέλεχος του τμήματος πληροφορικής, και ένα στέλεχος της 

γραμματείας, δυνάμει αντιστοίχων Π.Υ.Σ..  

Αντίστοιχα ο ΚΑΕ 0260 «Πρόσθετες παροχές υπαλλήλων» ποσό 68.400,00€ αναλύεται κυρίως 

ως εξής: 

• Κόστος 53.000,00 € το οποίο περιλαμβάνει την αποζημίωση 5 μελών του Συμβουλίου 

της Ρ.Α.Λ. για τα συμμετοχή τους στα διοικητικά συμβούλια της Αρχής για το 2021. 

• Κόστος 15.000,00 € για αποζημίωση για υπερωριακή εργασία, πέραν του 

υποχρεωτικού ωραρίου λόγω των αυξανόμενων αναγκών της Αρχής. 

Στον ΚΑΕ 0400 «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες», προϋπολογίζεται ποσό 

155.950,00 € όσον αφορά συμβάσεις έργου/παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση 

ποσού μικρότερου των 20.000,00 € η καθεμία (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), με βάση 

συγκεκριμένες ανάγκες ανταπόκρισης σε εξειδικευμένες αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα 

με το Ν. 4389/2016 και αφορούν κυρίως: α) Υπηρεσίες ορκωτών ελεγκτών κατ’ άρθρον 14.2 

των Συμβάσεων Παραχώρησης Πειραιά και Θεσσαλονίκης, β) Υπηρεσίες λογιστικής και 

οικονομικής υποστήριξης ΡΑΛ, εσωτερικός έλεγχος και ορκωτοί λογιστές, γ) Υπηρεσίες 

πληροφορικής, λειτουργία εξυπηρετητή, συντηρήσεις πληροφοριακών υποδομών κ.α. δ) 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες από νομικούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες, ε) 

Αμοιβές τεχνικών και λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών / νομικών προσώπων. 

Στον ΚΑΕ 0560 «Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση», προϋπολογίζεται ποσό 

132.000,00 €, το οποίο υπολογίστηκε επί του ποσού των αμοιβών που υπόκεινται σε 

ασφαλιστικές κρατήσεις και αφορά τόσο τους παλαιούς όσο και τους νέους ασφαλισμένους. 

Στον ΚΑΕ 0700 «Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη», προϋπολογίζεται ποσό 

8.800,00 € και αφορά οδοιπορικά έξοδα, ημερήσια αποζημίωση και έξοδα διανυκτέρευσης 

για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.  
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Στον ΚΑΕ 0800 «Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες», προϋπολογίζεται ποσό 22.400,00 

€ και αφορά εκτός των άλλων, επικοινωνίες (3.700,00 €), δημόσιες σχέσεις (1.800,00 €), 

συντήρηση - επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων, μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (3.300,00 

€) και λοιπές δαπάνες (7.900,00€) όπως π.χ. εκτυπώσεις και βιβλιοδετήσεις. 

Στον ΚΑΕ 0900 «Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων», προϋπολογίζεται 

ποσό 20.000,00€ και αφορά Φόρο Εισοδήματος και Φόρο Τόκων. 

Β. Πληρωμές για την Προμήθεια Καταναλωτικών Αγάθων 

Στον ΚΑΕ 1000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ», 

προϋπολογίζεται ποσό 16.000,00 € και αφορά τον ΚΑΕ 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, 

εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια επίπλων και σκευών)» στον οποίο 

προϋπολογίζεται ποσό 4.000,00 €, τον ΚΑΕ 1300 «Είδη υγιεινής, καθαριότητας και 

ευπρεπισμού» στον οποίο προϋπολογίζεται ποσό 2.400,00 €, τον ΚΑΕ 1400 «Προμήθεια 

ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών διαρκούς χρήσης» στον οποίο προϋπολογίζεται 

ποσό 4.100,00 €, τον ΚΑΕ 1700 «Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, 

τυπογραφικών και λοιπών εργασιών» στον οποίο προϋπολογίζεται ποσό 4.000,00 € και τον 

ΚΑΕ 1800 «Διάφορες προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες» 

στον οποίο προϋπολογίζεται ποσό 1.500,00 €. 

Γ. Πληρωμές για Μεταβίβαση Εισοδημάτων Σε Τρίτους 

Στον ΚΑΕ 2000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ», προϋπολογίζεται 

ποσό 1.000,00 € και αφορά τον ΚΑΕ 2600 «Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, 

εκπαιδευτικούς και λοιπούς συναφείς σκοπούς». 

Δ. Πληρωμές που Αντικρίζονται από Πραγματοποιούμενα Έσοδα 

Στον ΚΑΕ 3000 «ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ» και 

συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 3300 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων», 

προϋπολογίζεται ποσό 185.000,00 € το οποίο αφού εισπράττεται υπέρ ασφαλιστικών 

ταμείων και οργανισμών και για λογαριασμό του δημοσίου, αποδίδεται ανάλογα. Ο 

συγκεκριμένος λογαριασμός των εσόδων είναι αντικριζόμενος με τον ΚΑΕ 5200 του 

προϋπολογισμού των εσόδων. Παράλληλα συμπεριλαμβάνεται και ο λογαριασμός ΚΑΕ 3399 

«Λοιπές αποδόσεις» στον οποίο προϋπολογίζεται ποσό 9.000,00 € και ο οποίος είναι 

αντικριζόμενος με τον ΚΑΕ 6000 «ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ». 

Ε. Κεφαλαιακές Δαπάνες 

Στον ΚΑΕ 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες» εγγράφεται ποσό 15.000,00 € για το έτος 2021, και 

αφορά συγκεκριμένα στους:  

α) Τον ΚΑΕ 7110 «Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών» στον οποίο εγγράφεται 

ποσό 2.500,00 € και  

β) Τον ΚΑΕ 7120 «Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών» στον οποίο εγγράφεται 

ποσό 12.500,00 €. 
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Η εκτίμηση των συνολικών εξόδων της Ρ.Α.Λ. αναμένεται να κυμανθεί στον προϋπολογισμό 

του 2021 στο 1.036.950,00 € κατ’ ελάχιστη εκτίμηση. 

Σημειώνεται δε ότι σύμφωνα με το άρθρο 124 του Ν.4389/2018 η Ρ.Α.Λ. διατηρεί δικό της 

προϋπολογισμό, τα έσοδα του οποίου προέρχονται αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος, 

που επιβάλλεται στους φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων. 

Ο Αναλυτικός Προϋπολογισμός Οικονομικού Έτους), 2021 παρατίθενται στο Παράρτημα Δ΄.  
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4. Οργάνωση και Πληροφορική 

4.1. Οργανόγραμμα και Στελέχωση 

Η οργάνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων διέπεται από το Ν.4389/2016 και τα άρθρα 6,7 

και 9 έως 15 των κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του Π.Δ. 19/2016, όπως ισχύει. 

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής αποτελεί το ανώτατο όργανο της Αρχής 

και είναι αρμόδιο να εκδίδει αποφάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητας της Αρχής. Ο Πρόεδρος, 

ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές της Αρχής σύμφωνα με τον Ν.4389/2016 είναι ανώτατοι 

κρατικοί λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, και μαζί με τα υπόλοιπα πέντε 

Μέλη, καθώς και δύο αναπληρωματικά Μέλη απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο της 

Αρχής. Το σύνολο των μελών απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας κατά 

την διάρκεια της θητείας τους και κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους δεσμεύονται 

μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της 

αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας.  

Κατά το έτος 2020, διενεργήθηκε διαδικασία αναπλήρωσης του παραιτηθέντος μέλους, κ. 

Κορκίδη B., από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ακολούθως, με την υπ’ 

αρ. 1000.0/24042/2020 απόφασή του, διορίστηκε νεότερο τακτικό μέλος της ΡΑΛ ο κ. 

Κουμπαράκης Γεώργιος, υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού 

Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, με θητεία μέχρι τη 

λήξη της θητείας των υπολοίπων μελών.  

Τα δύο αναπληρωματικά μέλη της Αρχής, τα οποία είχαν ορισθεί με την υπ’ αριθμόν 

1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έχουν 

παραιτηθεί από το 2018, οπότε και εκκρεμεί, παρά τις συνεχείς οχλήσεις, ο διορισμός νέων 

αναπληρωματικών μελών από τον αρμόδιο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.  

Το οργανόγραμμα της Αρχής παρουσιάζεται εποπτικά στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί: 
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Σχήμα 4.1: Οργανόγραμμα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

 

Η Διοίκηση της Αρχής επικουρείται από: (α) τη Γραμματεία, (β) το Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης και (γ) το Γραφείο Επικοινωνίας. Τα δύο τελευταία είναι αυτοτελή και υπάγονται 

απευθείας στον Πρόεδρο. Στον Πρόεδρο υπάγονται επίσης οι Επιστημονικοί Συνεργάτες. 

Υπό της ανώτατης διοίκησης βρίσκεται η Γενική Διεύθυνση, στην οποία υπάγονται (α) η 

Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς και (β) Διεύθυνση Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης. Στην πρώτη Διεύθυνση υπάγονται τα Τμήματα: (α) Εποπτείας, (β) 

Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης, (γ) Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων, και (δ) 

Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων. Στη δεύτερη υπάγονται τα τμήματα: (α) 

Οικονομικής Διαχείρισης, (β) Διοίκησης Προσωπικού, και (γ) Τεχνολογίας − Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών. Οι οργανικές θέσεις της Αρχής, εκτός της Διοίκησης είναι 35, εκ των οποίων 

την 31η Δεκεμβρίου 2020 ήταν στελεχωμένες οι 10, οι 2 εκ των οποίων με στελέχη εκ του 

Λιμενικού Σώματος. 

Δ. Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Αγοράς (κενή θέση) 

Δ. Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης (κενή θέση) 

Τ. Διοίκησης 
Προσωπικού  
(1 στέλεχος) 

Τ. Τεχνικής 
Αξιολόγησης 

Λιμενικών Έργων (2 
στελέχη) 

Τ. Οικονομικής 
Διαχείρισης  
(3 στελέχη) 

Τ. Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών  
(υπό στελέχωση) 

Τ. Εποπτ. Αγοράς (Κενή 
Θέση) 

Τ. Ανάλυσης και 
Οικονομικής 
Τεκμηρίωσης  
(2 στελέχη) 

Γραμματεία 
(2 στελέχη από 

το Λ.Σ) 
Γενικός Διευθυντής 

(κενή θέση) 

Πρόεδρος 
Γραφείο 
Νομικής 

Υποστήριξης 
(υπό στελέχωση) 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητές 

Επιστημονικοί 
Συνεργάτες 
(2 νομικοί 

μετακλητοί) 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Γραφείο 
Επικοινωνίας 

(εκ Γραμματείας) 

Τ. Νομικής 
Τεκμηρίωσης  

(υπό στελέχωση) 
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4.1.1 Προσλήψεις 2020 

Η Πολιτεία, ήδη από το 2016, με τη μετατροπή της ΡΑΛ σε Ανεξάρτητη Αρχή, έκρινε 

απαραίτητη την περαιτέρω στελέχωση της Αρχής, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στο 

έργο της, που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα αντικειμένων ρύθμισης και ελέγχου της 

εγχώριας λιμενικής αγοράς και παρακολούθησης των Συμβάσεων Παραχώρησης στο όνομα 

και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου. 

Στο πλαίσιο αυτό, εντός του 2020 συνεχίστηκαν οι διαδικασίες στελέχωσης των 9 θέσεων της 

Αρχής μέσω ΑΣΕΠ (όπου μέσα στο 2020 ολοκληρώθηκε η κάλυψη των 7 από τις 9 θέσεις 

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της με αριθμό 1Ε/2017 προκήρυξης (ΦΕΚ 7/15.02.2017 

Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και 2 θέσεων Διοικητικού-Οικονομικού της υπ’ αρ. 7Κ/2017 

προκήρυξης ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), ήτοι 

μίας 1 θέσης (ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού) για το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης. Η επιλογή 

για την έτερη 1 θέση (ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού), για τη στελέχωση της Γραμματείας της 

Αρχής, εκκρεμούσε κατά το 2020. 

Ειδικότερα εντός του 2020 προσελήφθησαν: 

• ένα στέλεχος ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Οικονομολόγος για το τμήμα 

Ανάλυση και Οικονομική Τεκμηρίωση της ΡΑΛ που ανήκει στη Διεύθυνση 

Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς. Η οργανική θέση που πληρώθηκε έχει 

αντικείμενο κυρίως τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση τεχνικών, οικονομικών, 

λογιστικών και εμπορικών στοιχείων νομικών ή φυσικών προσώπων παροχής 

λιμενικών υπηρεσιών, τον προσδιορισμό λιμενικών τελών, την επίβλεψη μελετών και 

ερευνών αγοράς σε θέματα αρμοδιότητας της Ρ.Α.Λ., την παρακολούθηση 

υποθέσεων ανταγωνισμού, την εισήγηση νομοθετικών και ρυθμιστικών διατάξεων 

για την διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και  

• ένα στέλεχος ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό Διοίκησης Προσωπικού για το 

τμήμα Διοίκησης Προσωπικού της ΡΑΛ που ανήκει στη Διεύθυνση Διοικητικής και 

Οικονομικής Υποστήριξης. Η οργανική θέση που πληρώθηκε έχει αντικείμενο κυρίως 

το χειρισμό όλων των θεμάτων που άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού της Ρ.Α.Λ. 

και συγκεκριμένα θεμάτων που αφορούν διορισμούς/προσλήψεις, αποσπάσεις και 

μετατάξεις, υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη των εργαζομένων, άδειες 

προσωπικού καθώς και διαδικασίες συνταξιοδότησης και σχεδιασμού της 

εκπαίδευσης-επιμόρφωσης του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. 

Αμφότεροι αποτελούν επιτυχόντες του διαγωνισμού της με αριθμό 1Ε/2017 προκήρυξης 

ΑΣΕΠ.  

Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών η ΡΑΛ έλαβε μέρος στη διαδικασία αιτήσεων για 

προσλήψεις προσωπικού για το έτος 2021 με την υποβολή αιτήματος στον ετήσιο 

προγραμματισμό προσλήψεων τακτικού και εποχικού προσωπικού του δημοσίου τομέα 

έτους 2021, η οποία δεν έγινε τελικώς αποδεκτή.  
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Επιπρόσθετα η ΡΑΛ βρισκόταν σε συνεχή επικοινωνία με το ΑΣΕΠ προκειμένου να στέλνονται 

αντικαταστάτες από τους πίνακες επιτυχόντων: 

• Για 1 θέση ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού για τη Γραμματεία της ΡΑΛ σύμφωνα με 

την υπ’ αρ. 7Κ/2017 προκήρυξη του ΑΣΕΠ, όπου στις 21.10.2019, είχε υποβληθεί 

παραίτηση, και μέχρι και τέλος του 2020 δεν κατέστη αποδοχή διορισμού από τους 

επόμενους επιτυχόντες.  

• Για 1 θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού για το Τμήμα Τεχνολογίας 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης της ΡΑΛ. Για τη θέση αυτή, μετά από πολλές αρνήσεις διορισμού 

επιλαχόντων, το Δεκέμβριο του 2020 ένας επιτυχών απεδέχθη τον διορισμό, και 

άμεσα εκκίνησαν οι νόμιμες διαδικασίες προσλήψεως του νέου στελέχους  

Τέλος η ΡΑΛ έλαβε μέρος στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του κύκλου κινητικότητας του 

έτους 2020 όπου αιτήθηκε τις κάτωθι τρείς θέσεις:  

• μία θέση ΠΕ Νομικών ή Δικηγόρων με μετάταξη 

• μία θέση ΠΕ Νομικών με απόσπαση και 

• μία θέση ΔΕ Γραμματειακής – Διοικητικής – Τεχνικής – Βοηθητικής υποστήριξης με 

μετάταξη 

για τις οποίες έλαβε και έγκριση για κάλυψη μέσω του ΕΣΚ και εμφανίστηκαν στο Μητρώο 

Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και αιτήθηκαν ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι. 

Η διαδικασία συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε στις αρχές του επόμενου έτους (2021), με την 

κάλυψη μιας θέσης στο Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης. 

 

 

Σχήμα 4.2: Πορεία Στελέχωσης της Αρχής 2018-2019 (ανά μήνα) 
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Επιστημονικοί Συνεργάτες Νομικοί
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Η κάλυψη του συνόλου των ανωτέρω θέσεων θα προσδώσει ώθηση στις αναπτυξιακές 

προοπτικές της ΡΑΛ. Το νέο εξειδικευμένο προσωπικό πολύ υψηλών τυπικών προσόντων και 

ειδίκευσης πάνω στον τομέα του, αναμένεται να δημιουργήσει μια σταθερή δομή που θα 

ενισχύσει τη δυναμικότητα της Αρχής, θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο 

αποτελεσματικά το έργο της. 

4.1.2 Εκπαίδευση προσωπικού 

Η σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό, και η «απόδοση» αυτής για την Αρχή 

μέσω της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσής του, ενισχύουν την εργασιακή 

αποτελεσματικότητα, εσωτερική επικοινωνία, τις εργασιακές σχέσεις, την διαχείριση των 

συγκρούσεων και την δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας. Η επιμόρφωση 

των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σχεδιάζεται και υλοποιείται από το Ινστιτούτο 

Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) μέσω πιστοποιημένων προγραμμάτων. Στελέχη της Οικονομικής 

Διαχείρισης της ΡΑΛ συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα περί δημόσιας λογιστικής, καθώς 

και διαδικασιών δημοσίων προμηθειών.  

4.2. Υποδομές και Λειτουργίες Πληροφορικής 

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης και εξέλιξης της πληροφοριακής της υποδομής η Αρχή, 

συνεχίζοντας τις εργασίες και προμήθειες που είχαν πραγματοποιηθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση το 2019, προέβη και το 2020 σε σειρά ενεργειών για την ολοκλήρωση των 

σχετικών εργασιών. Ειδικότερα πραγματοποιήθηκαν οι κάτωθι ενέργειες: 

▪ Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος πιστοποίησης ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης εργαζομένων, σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

νομοθετικές προβλέψεις και εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών 

▪ Προμήθεια συστήματος τηλεδιασκέψεων, προκειμένου να είναι δυνατή η διεξαγωγή 

συνεδριάσεων μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και στελεχών 

της Αρχής κατά την περίοδο επιβολής των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας COVID 

▪ Προμήθεια πρόσθετων αδειών συστήματος διαχείρισης εγγράφων και ροής 

εργασιών, εν όψει της αύξησης του στελεχιακού δυναμικού της εντός του 2020 

▪ Προμήθεια φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών προκειμένου να είναι εφικτή η 

τηλεργασία μελών και στελεχών της Αρχής  

▪ Προμήθεια πολυμηχανημάτων εκτύπωσης και σάρωσης εγγράφων.  
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5. Δράσεις και Στόχοι για το 2021+ 

Στόχος της παρούσας ενότητας είναι να σκιαγραφήσει τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό 

δράσεων της Αρχής, σε σχέση με τη βελτίωση της ρυθμιστικής και λειτουργικής 

αποτελεσματικότητας. Οι περισσότερες εκ των δράσεων που αναφέρονται έχουν ορίζοντα 

άνω του ενός έτους. 

Κανονιστικά Ζητήματα Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

Ένεκα των αλλαγών στις αρμοδιότητες της Αρχής που τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2021, 

η ολοκλήρωση της εκπόνησης της τροποποίησης του Προεδρικού Διατάγματος 19/2016 

«Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών», δυνάμει του αρ. 108 παρ. 5 του 

Ν.4389/2016 θα λάβει χώρα εντός του 2021. Αποτελεί σημαντικό έργο υποδομής, τόσο για 

την οργάνωση, οργανωτική δομή, εσωτερική λειτουργία, όσο και σε σχέση με την 

εξειδίκευση και τις διαδικασίες εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της Αρχής. Προσχέδιο του 

διατάγματος θα αποσταλεί προς τους αρμοδίους Υπουργούς Οικονομικών, Εσωτερικών, 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και στη συνέχεια 

προς το Συμβούλιο της Επικρατείας για τη σύνταξη γνωμοδότησης. Εντός του 2021 

προγραμματίζεται επίσης και η έκδοση εσωτερικού κανονισμού διαχείρισης υλικών. 

Σημειώνεται ότι στις αρχές του 2020, ήδη τέθηκαν σε διαβούλευση οι Κανονισμοί Επιβολής, 

Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών Σύμβασης Παραχώρησης της 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Επιπρόσθετα, κατά την διάρκεια του 2020, η Ρ.Α.Λ εισηγήθηκε εκ νέου την έκδοση 

υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων που εξειδικεύουν τον υπολογισμό και την καταβολή 

του ανταποδοτικού τέλους από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά τερματικά, 

καθώς και θέματα διαδικασίας είσπραξης επιβαλλομένων προστίμων.  

Καταγραφή Τελών και Χρεώσεων Λιμενικών Υπηρεσιών 

Ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα αποτελέσει βάση για την βελτίωση της πληροφόρησης και 

της λήψης αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων της Αρχής θα αποτελέσει η ενδελεχής 

καταγραφή του συνόλου των τελών και χρεώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και υποδομών. 

Τελικός στόχος θα αποτελέσει η σχηματοποίηση και διαρκής συντήρηση μιας βάσης 

δεδομένων που θα υποστηρίξει την τεκμηρίωση των πράξεων της Αρχής, όσο και τις 

αναπτυξιακές της προτάσεις για το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα.  

Δράσεις Ψηφιακών Υποδομών  

Κατόπιν των προγραμματισθέντων αναβαθμίσεων στη λειτουργικότητα του συστήματος 

διαχείρισης εγγράφων, καθώς και αυτοματοποίηση της διασύνδεσης του συστήματος 

οικονομικής διαχείρισης με το σύστημα «Διαύγεια» εντός του 2020, τα επόμενα βήματα για 

τη διετία 2021-2022 περιλαμβάνουν: α) Προμήθεια και θέση σε λειτουργία αυτόνομου 

τηλεφωνικού κέντρου, β) θέση σε λειτουργία συστήματος ωρομέτρησης προσωπικού, γ) 

Αναβάθμιση της δυναμικότητας της δικτυακής γραμμής της Αρχής, και δ) Αναμόρφωση του 
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διαδικτυακού ιστότοπου της Αρχής, ε) διερεύνηση εγκατάστασης τερματικών εργασίας με 

βάση ανοιχτό λογισμικό , και στ) ψηφιοποίηση του έγχαρτου αρχείου (προ 2019) και ένταξή 

του στο σύστημα διαχείρισης εγγράφων. 

Ανάπτυξη Συνεργιών με άλλες Ανεξάρτητες Αρχές 

Στο πλαίσιο του ήδη υπογραφθέντος μνημονίου συνεργασίας με την Επιτροπή 

Ανταγωνισμού, καθώς και του υπό διαμόρφωση αντίστοιχου μνημονίου μεταξύ ΡΑΕ, ΕΕΤΤ 

και ΡΑΣ, η Αρχή θα επιδιώξει τη μεγιστοποίηση των συνεργιών μεταξύ Ανεξαρτήτων Αρχών 

με ζητούμενο την αύξηση της ρυθμιστικής αποτελεσματικότητας με έναν τρόπο τεχνικά 

αποδοτικό, για την τόνωση των συνθηκών ανταγωνισμού προς όφελος των επιχειρήσεων του 

κλάδου και εν τέλει του καταναλωτή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Συνεδριάσεις Δ.Σ. 2020 

61η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 31.01.2020 

62η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14.02.2020 

63η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06.03.2020 

64η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12.03.2020 

65η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 19.03.2020 

66η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15.04.2020 

67η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13.05.2020 

68η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29.05.2020 

69η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05.06.2020 

70η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03.07.2020 

71η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28.07.2020 

72η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 07.08.2020 

73η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 18.09.2020 

74η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23.10.2020 

75η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12.11.2020 

76η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30.11.2020 

77η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14.12.2020 

78η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21.12.2020 

79η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 29.12.2020 
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Παράρτημα Β: Νομοθεσία – Ισχύον Δίκαιο Β.1: Εθνική Νομοθεσία 

Α. Τυπικοί Νόμοι και Προεδρικό Διάταγμα 

Νόμος 4389/2016(ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016) : Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 
συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 
διατάξεις. 

(Σημειωτέον, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας Έκθεσης Ελέγχου, με τα άρθρα 48 έως 
50 του Ν. 4770/2021 τροποποιήθηκαν και καταργήθηκαν αρμοδιότητες της Αρχής) 

Άρθρα 108-126 και 132 

Άρθρο 108 

Σύσταση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» 
(Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της 
συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και με 
την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την 
έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α' 102), όπως 
ισχύει, και η εκεί προβλεπόμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια 
υπηρεσία και ως διακριτό νομικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των 
περιουσιακών στοιχείων την καταργούμενη Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α' 102). 
Ως έδρα της Ρ.Α.Λ. ορίζεται ο Δήμος Πειραιά. 

2. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και κατά 
την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, δεσμεύονται μόνο από το νόμο και τη συνείδησή τους 
και υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας. Για τη 
Ρ.Α.Λ. εφαρμόζεται αναλόγως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3051/2002 
(Α' 220), όπως ισχύει. 

Για τα μέλη της Ρ.Α.Λ. ισχύουν αναλογικά τα εδάφια τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α΄ 10) και η παρ. 5Α του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220). Το 
ασφαλιστικό καθεστώς των μελών της Ρ.Α.Λ. ρυθμίζεται, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 
3 του ν. 3051/2002. Το άρθρο 18 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) εφαρμόζεται αναλόγως για τα 
μέλη της Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωματικά, και για το προσωπικό αυτής, όταν δρουν στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. Η δικαστική υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της Ρ.Α.Λ. και 
του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή 
κατηγορούνται για πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των 
καθηκόντων τους, μπορεί να ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό 
δικηγόρο που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ., με εξαίρεση τις 
πράξεις ή παραλήψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Στην ίδια απόφαση 
προσδιορίζεται το ύψος της σχετικής δαπάνης που καλύπτεται από την Ρ.Α.Λ.. Το 
ενδιαφερόμενο μέλος της Ρ.Α.Λ. ή ο υπηρετών στο προσωπικό της μπορεί διαζευκτικά να 
χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, 
ο οποίος καταδικάζεται αμετάκλητα, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει στην Ρ.Α.Λ. το 
σύνολο της δαπάνης που αυτή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση 
αυτή ισχύει και για τα μέλη της Ρ.Α.Λ., των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το 
προσωπικό, το οποίο αποχώρησε από την Αρχή. 
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3. Η Ρ.Α.Λ. υποβάλλει μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους στον Πρόεδρο της Βουλής ετήσια 
έκθεση, η οποία περιέχει στοιχεία για τη δραστηριότητά της, την εφαρμογή των κριτηρίων 
κατά προτεραιότητα εξέτασης και την επιδίωξη των στρατηγικών στόχων, τις αποφάσεις της 
και τις εκτιμήσεις της για την κατάσταση και τις εξελίξεις στον τομέα της αρμοδιότητάς της. 

4. Η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να κινεί τουλάχιστον μία φορά κάθε τέσσερα (4) χρόνια διαδικασία 
αξιολόγησης της λειτουργίας της, της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των διατάξεων του 
νόμου και του ευρωπαϊκού δικαίου γενικότερα από ελεγκτές αναγνωρισμένου κύρους και 
αξιοπιστίας. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αποστέλλονται χωρίς καθυστέρηση στην 
Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της. 

5. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Οικονομικών, 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
τροποποιείται το π.δ. 19/2016 (Α`28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», ώστε να προσαρμοστούν οι σχετικές ρυθμίσεις στη 
μετεξέλιξη της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή και οι σχετικές διατάξεις 
κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα ρυθμίζονται όλα τα 
αναγκαία ζητήματα σχετικά με τα κωλύματα και τα ασυμβίβαστα των μελών της Αρχής, την 
υπηρεσιακή κατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την κατά τον 
παρόντα νόμο λειτουργία της. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της 
παρούσας, οι διατάξεις του π.δ. 19/2016 ισχύουν και για τη ρύθμιση των ζητημάτων της 
Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, ως προς την οποίαν εφαρμόζεται αναλόγως, στο 
μέτρο που διατάξεις του δεν αντιτίθενται σε διατάξεις του παρόντος νόμου ή δεν 
καταργούνται ρητά από αυτές. 
6. Το προσωπικό που υπηρετεί στην καταργούμενη με τον παρόντα νόμο Ρ.Α.Λ. του άρθρου 
43 του ν. 4150/2013 μετατάσσεται αυτοδικαίως στη Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
με το ίδιο νομικό καθεστώς. Η ιδρυόμενη Ρ.Α.Λ. αναδέχεται τις σχετικές συμβάσεις και ο 
χρόνος προϋπηρεσίας στην καταργούμενη Ρ.Α.Λ. προσμετράται ως πραγματικός χρόνος. 

Άρθρο 109 

Συγκρότηση 

1. Η Ρ.Α.Λ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένα μέλος είναι Πρόεδρος, ένα 
μέλος Αντιπρόεδρος και δύο μέλη Εισηγητές και απαρτίζεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου 
κύρους που διακρίνονται για την επιστημονική τους κατάρτιση την ειδικότερη γνώση και 
εμπειρία της πρακτικής λειτουργίας των λιμένων και την επαγγελματική τους ικανότητα στον 
τεχνικό, νομικό και οικονομικό τομέα, ιδίως σε θέματα ναυτιλίας, στρατηγικού και 
επιχειρησιακού σχεδιασμού, οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας λιμένων ή οικονομικής 
και πολιτικής λιμένων ή λιμενικής βιομηχανίας, καθώς και εχέγγυα ανεξαρτησίας και 
αμεροληψίας. Για τη Ρ.Α.Λ. εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 
(Α` 220), όπως ισχύει. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές είναι ανώτατοι κρατικοί 
λειτουργοί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και τελούν, κατά το χρόνο που 
κατέχουν τη θέση τους, σε αναστολή της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Με την 
απόφαση διορισμού καθορίζεται εάν τα λοιπά πέντε (5) μέλη είναι πλήρους και 
αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης. Εφόσον τα μέλη της Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και 
αποκλειστικής απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΔΕΠ ΑΕΙ) τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των 
καθηκόντων τους ως μελών ΔΕΠ Α.Ε.Ι, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 
4009/2011 (Α` 195). Επιπλέον των τακτικών μελών ορίζονται και δύο αντίστοιχα 
αναπληρωματικά μέλη τα οποία πρέπει να έχουν τα ίδια προσόντα με τα τακτικά μέλη και τα 
οποία αναπληρώνουν το τακτικό μέλος, εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των 
Εισηγητών, όταν αυτό απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει. Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή 
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ελλείπει ο Πρόεδρος, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και ο Αντιπρόεδρος από τον 
Εισηγητή που είναι αρχαιότερος κατά το διορισμό. Όταν απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει 
Εισηγητής αναπληρώνεται από άλλον Εισηγητή κατά την πιο πάνω αρχαιότητα κατά το 
διορισμό. 

2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, τα μέλη και οι Εισηγητές της Ρ.Α.Λ. επιλέγονται από τη 
Διάσκεψη των Προέδρων, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της 
Βουλής, σύμφωνα με την περίπτωση η` του άρθρου 14 και του άρθρο 43 Α` του Κανονισμού 
της Βουλής και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης 
της Διάσκεψης των Προέδρων. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών της 
Ρ.Α.Λ., τακτικών και αναπληρωματικών, καθώς και των Εισηγητών, είναι πενταετής και 
μπορεί να ανανεωθεί μία φορά. Η διαδικασία διορισμού των μελών της Ρ.Α.Λ. κινείται δύο 
μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των προηγούμενων μελών. Αν πεθάνει, παραιτηθεί ή 
εκπέσει ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος ή μέλος της Ρ.Α.Λ. διορίζεται νέος Πρόεδρος, 
Αντιπρόεδρος ή νέο μέλος για το υπόλοιπο της θητείας. Δεν μπορούν να οριστούν μέλη της 
Ρ.Α.Λ, τα πρόσωπα που έχουν εκπέσει από την ιδιότητα του μέλους αυτής για τους λόγους 
που ορίζονται στο νόμο αυτόν. Η θητεία των μελών της Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδικαίως 
μέχρι το διορισμό νέων. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Λ. αποχωρούν 
αυτοδικαίως με τη συμπλήρωση του εβδομηκοστού (70ού) έτους ηλικίας τους. Η θητεία των 
υφιστάμενων μελών της Ρ.Α.Λ. παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι το διορισμό νέων, σύμφωνα 
με τον παρόντα νόμο. 

3. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Λ., τακτικά και αναπληρωματικά, μετά 
την επιλογή τους και πριν από την έκδοση της πράξης διορισμού τους, γνωστοποιούν στον 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής την παροχή υπηρεσίας, συμβουλής, εργασίας 
ή έργου, που έχουν αναλάβει με εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση τα τελευταία πέντε 
χρόνια πριν από την έναρξη της θητείας τους. Μετά από εξέταση των προσκομισθέντων 
στοιχείων, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί με αιτιολογημένη 
απόφασή του να αναπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για νέα κρίση. 
Αντίστοιχη υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. υφίσταται και για 
κάθε έργο, εργασία, υπηρεσία, συμβουλή ή εντολή που παρέχουν τα μέλη της Ρ.Α.Λ. που δεν 
είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Εφόσον 
από τις πιο πάνω γνωστοποιήσεις προκύπτει προηγούμενη ή υφιστάμενη σχέση του μέλους 
με επιχείρηση που εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα σε υπό εξέταση υπόθεση, τεκμαίρεται 
κώλυμα συμμετοχής του στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης 
που σχετίζεται με την επιχείρηση αυτή. 

4. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα τακτικά μέλη της Ρ.Α.Λ. τα οποία δεν είναι πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης, καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη, δεν επιτρέπεται να 
ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή κάθε άλλη επαγγελματική 
δραστηριότητα επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζονται με την ιδιότητα και τα 
καθήκοντα του μέλους της Ρ.Α.Λ.. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για μέλη της, τακτικά και 
αναπληρωματικά, η άσκηση καθηκόντων μέλους ΔΕΠ ΑΕΙ, με καθεστώς πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης. 

5. Για τα μέλη ή τους αναπληρωτές, για τους οποίους προκύπτει ζήτημα ασυμβίβαστου κατά 
την προηγούμενη παράγραφο, αποφασίζει το Πειθαρχικό Συμβούλιο που προβλέπεται στο 
άρθρο 110. Σε εκτέλεση της απόφασης εκδίδεται πράξη του αρμόδιου για το διορισμό του 
μέλους οργάνου. 

6. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή 
αναπληρωματικού) της Ρ.Α.Λ. είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β` 
βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που κατέχει το βουλευτικό αξίωμα ή είναι 
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βουλευτής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή είναι μέλος της Κυβέρνησης. Το ασυμβίβαστο αυτό 
ισχύει καθ` όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση του ανωτέρω ασυμβίβαστου 
συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του 
μέλους, αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για το 
διορισμό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος καταλαμβάνει τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα. 

7. Στον Πρόεδρο, στον Αντιπρόεδρο και στα μέλη της Ρ.Α.Λ. απαγορεύεται ο άμεσος ή 
έμμεσος προσπορισμός οποιουδήποτε οφέλους από επιχειρήσεις ή από τρίτους που 
επηρεάζονται άμεσα από τη δραστηριότητά τους. 

8. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. και οι αναπληρωτές τους έχουν υποχρέωση τήρησης της 
εμπιστευτικότητας και της εχεμύθειας. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Λ. 
υποχρεούνται στην τήρηση εμπιστευτικότητας πληροφοριών σχετικών με επιχειρηματική 
δραστηριότητα των οποίων έλαβαν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη της 
Ρ.Α.Λ., καταρτίζεται Κώδικας Δεοντολογίας που ρυθμίζει τον τρόπο άσκησης των καθηκόντων 
των μελών της και του προσωπικού της. 

10. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Λ, τακτικά και αναπληρωματικά, δεν 
επιτρέπεται, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, με οποιονδήποτε τρόπο, να 
παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή 
επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν 
συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, ο 
Αντιπρόεδρος και τα μέλη της Ρ.Α.Λ, τακτικά ή αναπληρωματικά, δεν επιτρέπεται, για τρία 
έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων 
ενώπιον της Ρ.Α.Λ. ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεών της. Η 
απαγόρευση αυτή δεν υπόκειται σε προθεσμία αναφορικά με υποθέσεις που χειρίστηκαν. 
Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου επιβάλλεται, με απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των 
συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ρ.Α.Λ. κατά τη διάρκεια της 
θητείας του. 

11. Τα μέλη της Ρ.Α.Λ. εκπίπτουν αυτοδικαίως από τη θέση τους: α) αν εκδοθεί σε βάρος τους 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση 
δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 
(Α` 26), β) εάν δεν προβούν στις γνωστοποιήσεις της παραγράφου 3. 

12. Η ιδιότητα του μέλους αναστέλλεται αν εκδοθεί αμετάκλητο παραπεμπτικό βούλευμα 
για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου ή έκπτωση 
δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26) και μέχρι να 
εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση. Αν ανασταλεί η ιδιότητα μέλους, διορίζεται 
αναπληρωματικό μέλος, η θητεία του οποίου διαρκεί όσο διαρκεί η αναστολή. 

13. Οι αποδοχές των μελών της Ρ.Α.Λ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης 
καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

14. Το ύψος της ημερήσιας αποζημίωσης, των δαπανών μετακίνησης και διανυκτέρευσης του 
Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των Εισηγητών και των λοιπών μελών της, καθώς και του 
προσωπικού της για εκτέλεση υπηρεσίας καθορίζονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
Τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο τελούν υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 
3833/2010 (Α` 40). 
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15. Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη της Ρ.Α.Λ., καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη υποβάλλουν 
κατ` έτος τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης που προβλέπεται από το ν. 3213/2003 (Α` 
309), όπως ισχύει. 

Άρθρο 110 

Πειθαρχικός Έλεγχος 

1. Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από τον παρόντα νόμο και τις 
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ` εξουσιοδότηση αυτού, τα μέλη της Ρ.Α.Λ. υπέχουν 
πειθαρχική ευθύνη. Την πειθαρχική διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της 
παραγράφου 2 κινεί το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, για τον Πρόεδρο και τα μέλη της. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο 
αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την επιβολή των κυρώσεων που ορίζονται κατά 
τη διαδικασία του άρθρου 111. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου έχουν υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη 
και έναν Καθηγητή Πανεπιστημίου με ειδίκευση στα οικονομικά, με τριετή θητεία. 
Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Χρέη γραμματέα του 
Συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο 
Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους 
αναπληρωτές. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου έχουν υποχρέωση 
εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας. 

3. Το Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, η οποία εκδίδεται μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος. Ειδικά, τα μέλη του Συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί, διορίζονται με 
απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. 

4. Σε εκτέλεση της απόφασης του Πειθαρχικού Συμβουλίου και σε περίπτωση παραίτησης 
μέλους εκδίδεται σχετική πράξη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Άρθρο 111 

Πειθαρχικό Συμβούλιο 

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου απολαύουν πλήρους ανεξαρτησίας 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και δεν ζητούν ούτε δέχονται οδηγίες. Το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με την παρουσία όλων των μελών του και αποφασίζει με 
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου υπόκεινται 
σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

2. Πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται: α) η ουσιώδης παράβαση διατάξεων του παρόντος 
και εν γένει της ισχύουσας νομοθεσίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, 
β) η απόκτηση οικονομικού οφέλους ή ανταλλάγματος του ιδίου του μέλους ή τρίτου 
προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών και γ) η υπαίτια 
πρόκληση ζημίας σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου ή της Ρ.Α.Λ.. Τα παραπάνω 
παραπτώματα τιμωρούνται πειθαρχικά αν έχουν τελεστεί με δόλο ή αμέλεια, μη αρκούσης 
της ιδιαιτέρας ελαφράς αμέλειας. 

3. Οι επιβαλλόμενες από το Πειθαρχικό Συμβούλιο ποινές είναι: α) πρόστιμο έως τις 
αποδοχές δώδεκα (12) μηνών και β) οριστική παύση. 

4. Σε περίπτωση επιβολής εντός διετίας δύο πειθαρχικών ποινών προστίμου σε μέλος της 
Ρ.Α.Λ. για το ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος αυτό εκπίπτει αυτοδίκαια 
από τη θέση του. 
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5. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) αν το 
πειθαρχικό παράπτωμα συνιστά ταυτόχρονα και αξιόποινη πράξη, β) αν το μέλος απέκτησε 
ή επιδίωξε να αποκτήσει αθέμιτο οικονομικό όφελος ή αντάλλαγμα προς όφελος του ιδίου ή 
τρίτου προσώπου κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών, γ) της εκ 
προθέσεως παράβασης της υποχρέωσης εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας, δ) της 
παράβασης της παραγράφου 4 του άρθρου 108, ε) της πρόκλησης ζημίας σε βάρος του 
Ελληνικού Δημοσίου ή της Ρ.Α.Λ. με πρόθεση ή από βαριά αμέλεια. 

6. Μετά την κίνηση της πειθαρχικής διαδικασίας κατά το άρθρο 110 παράγραφος 1, ο 
Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου υποχρεούται να καλέσει το μέλος σε προηγούμενη 
ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων με κλήση, η οποία αναφέρει το αποδιδόμενο 
παράπτωμα και τα πραγματικά περιστατικά που το στοιχειοθετούν και επιδίδεται στο μέλος 
με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο. Στην κλήση αναφέρεται η ημερομηνία 
ακρόασης του μέλους ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να απέχει 
λιγότερο των δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της κλήσης. Προ 
της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, το μέλος δικαιούται να λάβει γνώση 
του φακέλου της υπόθεσης και δικαιούται να λάβει αντίγραφο αυτού. Το πειθαρχικά 
διωκόμενο μέλος δικαιούται να παρίσταται με δικηγόρο της επιλογής του. 

7. Κατά την ακρόαση, το μέλος υποβάλλει ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου τις 
έγγραφες εξηγήσεις του, παρέχει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, απαντά σε ερωτήσεις και 
εν γένει διευκολύνει το έργο του Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη διακρίβωση των 
πραγματικών περιστατικών της υπόθεσης. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο διασκέπτεται αυθημερόν και εκδίδει απόφαση, η οποία είτε: α) 
κρίνει ικανοποιητικές και επαρκείς τις εξηγήσεις του μέλους και παύει την πειθαρχική 
διαδικασία, β) δίδει εντολή στον Πρόεδρο του Συμβουλίου να συντάξει έκθεση πειθαρχικού 
παραπτώματος στην οποία περιγράφονται τα πραγματικά περιστατικά, το κατά την 
παράγραφο 2 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του 
Πειθαρχικού Συμβουλίου για τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παραστεί 
το διωκόμενο μέλος, εφόσον το επιθυμεί και με πληρεξούσιο δικηγόρο. Η ως άνω απόφαση 
και στις δύο περιπτώσεις επιδίδεται στο μέλος με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο 
όργανο. 

8. Σε περίπτωση άσκησης πειθαρχικής δίωξης με απόφαση της περίπτωσης β` του εδαφίου 
β` της προηγούμενης παραγράφου, κατά την ορισθείσα ημέρα συνεδρίασης, το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο δύναται κατά την κρίση του να εξετάσει μάρτυρες, μετά δε την προφορική 
ενώπιον του απολογία του διωκόμενου μέλους ή, σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά τη 
διαπίστωση της νόμιμης κλήτευσής του, εκδίδει αμέσως την απόφασή του. Το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο δύναται, αν το κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση της έκθεσης 
πειθαρχικού παραπτώματος και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται 
με νέα κλήση το διωκόμενο μέλος, στην οποία ορίζεται νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως, η 
οποία επιδίδεται σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο. Η επίδοση αυτή μπορεί να 
παραλειφθεί, εφόσον το μέλος κατά την πρώτη συζήτηση ήταν παρόν και του 
γνωστοποιήθηκε η νέα ημερομηνία συζητήσεως. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται επίσης 
άπαξ να αναβάλει τη λήψη αποφάσεως, προκειμένου να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, 
ορίζοντας για το λόγο αυτόν νέα ημερομηνία συζήτησης της υποθέσεως. Στην περίπτωση 
αυτή, κλήση του διωκόμενου μέλους απαιτείται μόνο εάν αυτό ήταν απόν. Οι μάρτυρες 
προσέρχονται με επιμέλεια των ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση των μαρτύρων δεν 
κωλύει τη λήψη απόφασης. 

8 α. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο ενημερώνει εγγράφως τη Ρ.Α.Λ. για την πρόοδο της υπόθεσης, 
όποτε ερωτάται προς τούτο από τη Ρ.Α.Λ., διαφυλάσσοντας σε κάθε περίπτωση την 
εμπιστευτικότητα της διαδικασίας. Η Ρ.Α.Λ. παρέχει εγγράφως τις απόψεις της προς το 
Πειθαρχικό Συμβούλιο, συνοδευόμενες με όσα έγγραφα σχετίζονται με την υπόθεση. 
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9. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι ειδικώς αιτιολογημένη, συντάσσεται 
εγγράφως και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά των συνεδριάσεων. 

10. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη από τυχόν εκκρεμή ποινική 
δίωξη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει αυτοδίκαια την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όμως 
το Πειθαρχικό Συμβούλιο να διατάξει την αναστολή της μέχρι την περάτωση της ποινικής 
δίκης. Πραγματικά περιστατικά, τα οποία διαπιστώθηκαν με αμετάκλητη απόφαση ποινικού 
δικαστηρίου λαμβάνονται υπόψη στην πειθαρχική διαδικασία, χωρίς ωστόσο το Πειθαρχικό 
Συμβούλιο να δεσμεύεται στην κρίση του από την απόφαση του ποινικού δικαστηρίου. Σε 
περίπτωση αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου για αδίκημα σχετιζόμενο με 
παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος ή για αδίκημα που συνεπάγεται κώλυμα διορισμού 
ή έκπτωση δημοσίου υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007, εκδίδεται 
απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται η οριστική παύση του 
μέλους. 

11. Τα πειθαρχικά παραπτώματα της παραγράφου 2 παραγράφονται μετά πενταετία από την 
τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο αποτελεί και ποινικό αδίκημα δεν 
παραγράφεται πριν παραγραφεί το ποινικό αδίκημα. Η κατά την παράγραφο 6 κλήση για 
ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις διακόπτει την ως άνω παραγραφή. Στην περίπτωση 
αυτή ο συνολικός χρόνος παραγραφής δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7) έτη, με την 
επιφύλαξη του εδαφίου β` και της περίπτωσης της αναστολής της πειθαρχικής διαδικασίας 
κατά την παράγραφο 10, οπότε και ο χρόνος παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος 
δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
αμετάκλητης απόφασης ποινικού δικαστηρίου. 

12. Οι διατάξεις του Μέρους Ε` («Πειθαρχικό Δίκαιο») του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων 
Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του 
ν. 3528/2007, όπως οι διατάξεις αυτές εκάστοτε ισχύουν, εφαρμόζονται αναλογικά, στο 
μέτρο που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 112 

Κανονιστικές αρμοδιότητες 

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών 
για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν:  

α) Στην απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συμβατότητα των τελών κοινού ενδιαφέροντος 
όλων των ελληνικών λιμένων με τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού.  

β) Στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και υπολογισμού, 
επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων που προβλέπονται 
στις Συμβάσεις Παραχώρησης, καθώς και στην τυποποίηση της διαδικασίας διατύπωσης και 
κρίσης των αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής. Ρητά ορίζεται 
ότι τα σχετικά εισπραττόμενα ποσά αποτελούν έσοδο του Υπουργείου Οικονομικών και δεν 
προσαυξάνουν τον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ..  

γ) Στην άσκηση των λοιπών αρμοδιοτήτων της, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης 
Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων.  

2. Οι κανονιστικές πράξεις του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται με ποινή ακυρότητας στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω κανονιστικών αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το 
δικαίωμα: i) να ενεργεί αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί αμέσως ή εμμέσως όρους Συμβάσεων 
Παραχώρησης ή νόμων που τις κυρώνουν. 
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Άρθρο 113 

Ρυθμιστικές αρμοδιότητες 

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,  

ε) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων 
συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα και των σχετικών 
ανανεώσεων που προτείνονται από το φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της 
εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του 
συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, 
επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους,  

στ) τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής 
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν αρμοδιότητες 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού που της απονέμονται από την κείμενη νομοθεσία.  

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,  

γ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων 
κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά τις αρμοδιότητές της,  

δ) τον έλεγχο συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και 
λήψη των αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των 
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τελών λιμενικών υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση - κατόπιν 
σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και 
μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος.  

ε) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από 
Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του. Ειδικά για τα παρακάτω:  

αα) την καταγγελία ή με άλλο τρόπο λύση τέτοιας Σύμβασης Παραχώρησης, στο σύνολό της 
ή (εφόσον παρέχεται τέτοια δυνατότητα) μερικώς,  

ββ) τη διαπίστωση της πλήρωσης διαλυτικής αίρεσης ή/και τη διαπίστωση της ματαίωσης 
αναβλητικής αίρεσης, καθώς και την επίκληση οποιουδήποτε από τα ανωτέρω, στο μέτρο 
που επιδρά στην ισχύ Σύμβασης Παραχώρησης, ολικά ή μερικά,  

γγ) την άσκηση δικαιωμάτων παρέμβασης στα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία ή/και 
την άσκηση δικαιωμάτων υποκατάστασης - υπεισέλευσης στη Σύμβαση Παραχώρησης,  

δδ) την προσφυγή σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο επίλυσης των σχετικών συμβατικών 
διαφορών, όπως ενδεικτικά διαιτητικό ή άλλο αρμόδιο δικαστήριο, και την εν γένει άσκηση 
ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, η Ρ.Α.Λ. ασκεί το σχετικό δικαίωμα ή προβαίνει στη σχετική 
ενέργεια μόνον εφόσον έχει προηγηθεί προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του Υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση που οι δύο 
τελευταίοι Υπουργοί αιτηθούν γραπτώς στη Ρ.Α.Λ. την άσκηση δικαιώματος της παρούσας 
περίπτωσης, η Ρ.Α.Λ. έχει δέσμια αρμοδιότητα να προβεί στην άσκησή του κατά τα 
προσδιοριζόμενα στο σχετικό έγγραφο. Η τροποποίηση Σύμβασης Παραχώρησης υπόκειται 
στους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς κανόνες που ρυθμίζουν τη σύναψή της.  

3. Η Ρ.Α.Λ. συνεργάζεται με την Επιτροπή Ανταγωνισμού και μπορεί να ζητεί τη γνώμη της σε 
θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να 
εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3959/2011 και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού.  

4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Λ. έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι η παράβαση 
διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας ενέχει άμεση, σοβαρή και επικείμενη απειλή για τη 
δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή θα προξενήσει σοβαρά οικονομικά 
ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών, μπορεί να λαμβάνει 
έκτακτα προσωρινά μέτρα προς αντιμετώπιση της κατάστασης, πριν τη λήψη οριστικής 
απόφασης, η οποία λαμβάνεται μετά από ακρόαση της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και 
τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας. Τα προσωρινά αυτά μέτρα δεν πρέπει να 
κατατείνουν στην πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος.  

5. Η απόφαση της Ρ.Α.Λ. περί των έκτακτων προσωρινών μέτρων είναι άμεσα εκτελεστή και 
μπορεί να επιβάλει ταυτόχρονα και διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ 
για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.  

6. Η διαδικασία λήψεως «έκτακτων προσωρινών μέτρων καθορίζεται με τον Κανονισμό 
Ακροάσεων. Στον ενδιαφερόμενο παρέχεται δυνατότητα να εκθέσει τις απόψεις του και να 
προτείνει μέτρα αποκατάστασης. Εάν αυτά κριθούν επαρκή, η Ρ.Α.Λ. ανακαλεί τα προσωρινά 
μέτρα και επικυρώνει τα προτεινόμενα από την επιχείρηση μέτρα αποκατάστασης.  

7. Τα έκτακτα προσωρινά μέτρα της Ρ.Α.Λ. έχουν ισχύ μέγιστης διάρκειας δυο μηνών, η 
οποία, σε περιπτώσεις μη ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης, μπορεί να 
παραταθεί για ακόμη δυο μήνες με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση.  

8. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης εφαρμογής των αποφάσεων, 
δεσμευτικών οδηγιών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων από επιχειρήσεις ή ενώσεις 
επιχειρήσεων, Διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα 
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δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να επιβάλει πρόσθετα ρυθμιστικά μέτρα 
και, ακολούθως, τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 5 του άρθρου 114 κυρώσεις. Σε 
περιπτώσεις επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να ζητήσει πειθαρχική 
δίωξη.  

9. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις είτε γραπτά, με δική της πρωτοβουλία, είτε 
προφορικά με την άδεια του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, για θέματα εφαρμογής των 
άρθρων 112, 113 και 114 του παρόντος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί λιμενικών 
υπηρεσιών. Στην περίπτωση προφορικής διατύπωσης γνώμης, τη Ρ.Α.Λ. εκπροσωπεί ο 
Πρόεδρος ή κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος της Αρχής ή ο 
Γενικός Διευθυντής ή μέλος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να 
ζητεί, από το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο, 
για τη διατύπωση της γνώμης της κατά τα προηγούμενα εδάφια.  

Άρθρο 113Α 

Η Ρ.Α.Λ., πέραν των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 του ν. 4389/2016, 
επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/352. 
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της 
Ρ.Α.Λ., καθορίζεται το σύστημα κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου, τα πρόστιμα που 
επιβάλλει ανάλογα με την παράβαση, καθώς και η διαδικασία επιβολής, εκτέλεσης και 
είσπραξης των προστίμων αυτών. 

Άρθρο 114 

Διερεύνηση καταγγελιών 

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 
παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. Η Ρ.Α.Λ. επιλαμβάνεται και επί καταγγελιών 
για θέματα αφορώντα τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών και τον 
περιορισμό στον αριθμό των παροχών αυτών. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, 
το περιεχόμενο, τα διαδικαστικά αποτελέσματα, καθώς και ο τρόπος υποβολής και 
καταχώρισης των καταγγελιών του προηγούμενου εδαφίου. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα 
στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν 
ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης 
των εν λόγω άρθρων, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο αρχείο. 
Τα υπό διερεύνηση νομικά και φυσικά πρόσωπα μπορεί να προτείνουν ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 
δεσμεύσεις, οι οποίες συνεκτιμούνται, αξιολογούνται και μπορεί να επικυρώνονται με 
απόφαση της Ρ.Α.Λ. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως μετά 
την πάροδο πέντε (5) μηνών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι 
υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις 
ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλμένοι προσωρινά την άσκηση δημόσιας 
υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώνουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι 
περιέρχεται στη γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς 
της.  

2. Καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με βάση τις 
διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου της, ύστερα από 
εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας, μέσα σε προθεσμία πέντε μηνών από την 
υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή 
διοικητικής ή δικαστικής αρχής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρμοδίως μέσα στην 
παραπάνω προθεσμία.  

3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. που ορίζονται στον 
παρόντα νόμο, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, 
μπορεί να ζητά με έγγραφο κάθε διαβάθμισης πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις 
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επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο 
αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός της 
αίτησης, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το 
έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που 
ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε 
ποινικές δίκες. Με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, δεν θίγονται οι διατάξεις περί 
τραπεζικού απορρήτου για τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα μέλη και στελέχη της Ρ.Α.Λ. 
υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας στοιχείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως 
τέτοια και ετέθησαν υπόψη τους.  

4. Με την επιφύλαξη ειδικών νόμων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεμύθειας, όλες οι 
δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν 
πληροφορίες και να συνδράμουν τη Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.  

5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά 
περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από 
επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει 
πρόστιμο «από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έως και 1% του κύκλου εργασιών»,και για κάθε 
παράβαση.» Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να περιγράφει 
επαρκώς την πλημμέλεια στη συμπεριφορά του ελεγχόμενου προσώπου.  

6. Για την άσκηση των ελεγκτικών τους αρμοδιοτήτων, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ., 
υπό τη διεύθυνση και την εποπτεία του κατά περίπτωση αρμόδιου Εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών, δύνανται:  

α) Να ελέγχουν κάθε είδους και κατηγορίας βιβλία, στοιχεία και λοιπά έγγραφα των 
επιχειρήσεων και ενώσεων επιχειρήσεων, καθώς και την ηλεκτρονική εμπορική 
αλληλογραφία των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων συμβούλων, διαχειριστών και 
γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, καθώς και του προσωπικού των 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως της μορφής αποθήκευσής τους, και 
οπουδήποτε και εάν αυτά φυλάσσονται και να λαμβάνουν αντίγραφα ή αποσπάσματά τους. 
β) Να προβαίνουν σε κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων και άλλων στοιχείων, καθώς και 
ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων, τα οποία αποτελούν 
επαγγελματικές πληροφορίες.  

γ) Να ελέγχουν και να συλλέγουν πληροφορίες και δεδομένα κινητών τερματικών, φορητών 
συσκευών, καθώς και των εξυπηρετητών τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες κατά 
περίπτωση αρχές, που βρίσκονται μέσα ή έξω από τις κτιριακές εγκαταστάσεις των 
ελεγχόμενων επιχειρήσεων ή ενώσεων αυτών.  

δ) Να ενεργούν έρευνες στα γραφεία και τους λοιπούς χώρους και τα μεταφορικά μέσα των 
επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων.  

ε) Να σφραγίζουν οποιονδήποτε επαγγελματικό χώρο, βιβλία ή έγγραφα, κατά την περίοδο 
που διενεργείται ο έλεγχος και στο μέτρο των αναγκών αυτού.  

στ) Να ενεργούν έρευνες στις κατοικίες των επιχειρηματιών, διοικητών, διευθυνόντων 
συμβούλων, διαχειριστών και γενικά εντεταλμένων τη διοίκηση ή διαχείριση προσώπων, 
καθώς και του προσωπικού των επιχειρήσεων ή ενώσεων επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν 
εύλογες υπόνοιες, ότι φυλάσσονται εκεί βιβλία ή άλλα έγγραφα που συνδέονται με την 
επιχείρηση και το αντικείμενο του ελέγχου. 
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ζ) Να ζητούν από κάθε αντιπρόσωπο ή μέλος του προσωπικού της επιχείρησης ή ένωσης 
επιχειρήσεων, επεξηγήσεις για τα γεγονότα ή τα έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο 
και το σκοπό του ελέγχου και να καταγράφουν τις σχετικές απαντήσεις.  

Για τις πράξεις της παρούσας παραγράφου συντάσσονται εκθέσεις σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 148 έως 153 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  

Η διαδικασία συλλογής, φύλαξης και επεξεργασίας ηλεκτρονικών αρχείων και 
αλληλογραφίας, που συλλέγονται για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, καθορίζεται με 
απόφαση της Ρ.Α.Λ..  

Κατά την άσκηση των εξουσιών τους, τα μέλη και οι υπάλληλοι της Ρ.Α.Λ. τηρούν τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του Συντάγματος για το άσυλο της κατοικίας και τις εγγυήσεις έρευνας που 
καθιερώνει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας.  

Σε περίπτωση άρνησης ή παρεμπόδισης με οποιονδήποτε τρόπο των μελών και υπαλλήλων 
της Ρ.Α.Λ. στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των 
εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. 

Άρθρο 115 

Εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. - Αρμοδιότητες Προέδρου 

1. Η Ρ.Α.Λ. παρίσταται αυτοτελώς ως διάδικος στα δικαστήρια σε κάθε είδους δίκες. 

2. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. την εκπροσωπεί ενώπιον κάθε δικαστικής αρχής και στις σχέσεις 
της με τις άλλες διοικητικές ή ανεξάρτητες αρχές και τους τρίτους και έχει, δυνάμει της 
κείμενης νομοθεσίας, των διατάξεων του παρόντος και των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. την 
ευθύνη της λειτουργίας αυτής, ασκεί δε τις προς τούτο αρμοδιότητες και ιδίως: (α) 
προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους και ασκεί πειθαρχική εξουσία 
επί του προσωπικού της, (β) καθορίζει τα θέματα ημερήσιας διάταξης και προεδρεύει στις 
συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ., (γ) παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων, πορισμάτων και 
οποιωνδήποτε άλλων πράξεών της, (δ) λαμβάνει αποφάσεις διαχειριστικού χαρακτήρα για 
την εύρυθμη λειτουργία της και την εφαρμογή των αποφάσεών της, (ε) μεριμνά για την 
κατάρτιση προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού της Ρ.Α.Λ.. 

3. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. μπορεί με πράξη του να αναθέτει την εκπροσώπηση της Ρ.Α.Λ. στον 
Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη της, εκτός δε των περιπτώσεων όπου ο νόμος το απαγορεύει 
ρητά, μπορεί με πράξη του να παρέχει εξουσιοδότηση στον Αντιπρόεδρο ή σε άλλα μέλη της 
Ρ.Α.Λ. ή στο Γενικό Διευθυντή ή σε Προϊσταμένους των Διευθύνσεων για τη διενέργεια 
συγκεκριμένης πράξης ή ενέργειας ή κατηγορίας πράξεων ή ενεργειών, καθώς και να 
υπογράφουν «με εντολή προέδρου» έγγραφα ή άλλες πράξεις της Ρ.Α.Λ., οι οποίες 
δημοσιεύονται δι` αναρτήσεως, με επιμέλεια της Γραμματείας της Ρ.Α.Λ. στον πίνακα 
ανακοινώσεων και δημοσιεύσεων της, καθώς και στην ιστοσελίδα της. Οι πράξεις του 
προηγούμενου εδαφίου δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

4. Τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., εφόσον απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος. 

Άρθρο 116 

Συνεδριάσεις - Απαρτία 

1. Η Ρ.Α.Λ. συνέρχεται στην έδρα της κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της τουλάχιστον 
μία φορά το μήνα. Δύναται να συνεδριάζει και εκτός έδρας ή με τη χρήση ηλεκτρονικών 
μέσων. 

2. Χρέη γραμματέα εκτελεί υπάλληλος της Ρ.Α.Λ που ορίζεται με απόφαση του Προέδρου. Ο 
γραμματέας παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις. 
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3. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. εκτός του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών αυτής 
μπορούν να προσκαλούνται, αναλόγως και της ημερήσιας διάταξης, ένας εκπρόσωπος της 
Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, ένας εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος, ένας 
εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, ένας εκπρόσωπος της 
Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας 
Υπαλλήλων Λιμανιών Ελλάδος, που ορίζονται από τους φορείς αυτούς με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους. Τα πρόσωπα αυτά συμμετέχουν, εφόσον προσκληθούν, με δικαίωμα 
λόγου και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της, προς 
παροχή πληροφοριών ή προσαγωγή στοιχείων, υπηρεσιακούς παράγοντες ή και τρίτους, οι 
οποίοι αποχωρούν σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία. Λεπτομέρειες ορίζονται στον 
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. 

4. Η Ρ.Α.Λ. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση 
πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή, απουσιάζοντος αυτού, ο 
Αντιπρόεδρος. Η απαρτία πρέπει να υπάρχει σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης και κατά 
την ψηφοφορία. 

5. Αν απαιτούνται διαδοχικές συνεδριάσεις που διεξάγονται σε διαφορετικό χρόνο, η 
νομιμότητα της σύνθεσης της Ρ.Α.Λ. δεν επηρεάζεται από την τυχόν εναλλαγή των μελών που 
συμμετέχουν. 

6. Για τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος νόμου και του 
Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης (π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας 
και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», Α` 28/2016, όπως ισχύει 
τροποποιημένο) και συμπληρωματικά οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 
2690/1999, Α 45). 

Άρθρο 117 

Πρόσκληση Μελών - Συνεδριάσεις 

1. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων, 
καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν και καλεί τα 
μέλη να συμμετάσχουν. 

2. Κάθε μέλος της Ρ.Α.Λ. έχει δικαίωμα να ζητήσει εγγράφως την ένταξη θέματος στην 
ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συμπεριλάβει το προτεινόμενο θέμα σε 
κάποια από τις επόμενες τρεις συνεχείς συνεδριάσεις από την υποβολή του αιτήματος. 

3. Η πρόσκληση των μελών, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, γνωστοποιείται 
στα μέλη της Ρ.Α.Λ. τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση. Η 
γνωστοποίηση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, καθώς επίσης και με 
τηλεφώνημα, τηλεγράφημα, τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η προθεσμία αυτή 
μπορεί, σε περίπτωση κατεπείγοντος, να συντμηθεί με απόφαση του Προέδρου, όμως τότε, 
η πρόσκληση πρέπει να είναι έγγραφη. 

4. Πρόσκληση των μελών της Ρ.Α.Λ. δεν απαιτείται όταν οι συνεδριάσεις γίνονται σε 
ημερομηνίες τακτές, που ορίζονται με απόφασή της, η οποία και γνωστοποιείται στα μέλη 
της. Πρόσκληση δεν απαιτείται, επίσης, όταν μέλος της Ρ.Α.Λ. έχει δηλώσει, πριν από τη 
συνεδρίαση, κώλυμα συμμετοχής του σε αυτήν ή όταν το κώλυμα τούτο είναι γνωστό στον 
Πρόεδρο. 

5. Αν κατά τη συνεδρίαση απουσιάσει μέλος της Ρ.Α.Λ. το οποίο δεν είχε προσκληθεί, η 
συνεδρίαση είναι παράνομη. Αν υπήρξαν πλημμέλειες ως προς την κλήτευση μέλους, η 
Ρ.Α.Λ. συνεδριάζει νομίμως, αν το μέλος αυτό παρίσταται κατά τη συνεδρίαση και δεν 
αντιλέγει. 

Άρθρο 118 
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Υποχρεωτική Σύγκληση της Ρ.Α.Λ. 

1. Ο Πρόεδρος έχει υποχρέωση να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Λ. αν το ζητήσει εγγράφως ο Υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος προσδιορίζει και τα προς συζήτηση θέματα. 

2. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου η σύγκληση της Ρ.Α.Λ. λαμβάνει χώρα 
εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήψη του σχετικού αιτήματος. Αν παρέλθει η ως 
άνω προθεσμία, ο Αντιπρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει τη Ρ.Α.Λ. χωρίς καθυστέρηση. 

3. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική και όταν το ζητήσουν δύο (2) τουλάχιστον μέλη της Ρ.Α.Λ. 
με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, στην οποία πρέπει να ορίζουν και τα θέματα της 
ημερησίας διατάξεως. Ο Πρόεδρος μπορεί να εντάξει τα προτεινόμενα θέματα στην 
ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης από την υποβολή του αιτήματος, αν αυτή δεν 
απέχει πάνω από δέκα (10) ημέρες από τη λήψη του αιτήματος. Σε διαφορετική περίπτωση 
η ΡΑ.Λ. συγκαλείται νομίμως και με πρόσκληση των αιτούντων μελών. 

Άρθρο 119 

Διεξαγωγή των συνεδριάσεων 

1. Στις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συζητούνται και λαμβάνονται αποφάσεις μόνο για τα θέματα 
που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ` εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και 
θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αν είναι παρόντα όλα τα μέλη και 
ομόφωνα συμφωνούν για τη συζήτησή τους. 

2. Ο Πρόεδρος της ΡΑ.Λ. κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις 
εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία της. 

Άρθρο 120 

Πρακτικά συνεδριάσεων 

1. Για τις συνεδριάσεις της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα 
ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα 
θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενό τους, η 
μορφή και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας και οι αποφάσεις που λήφθηκαν. Στο ανωτέρω 
πρακτικό καταχωρίζονται υποχρεωτικώς όλες οι επιμέρους γνώμες που διατυπώθηκαν και 
τέθηκαν σε ψηφοφορία. 

2. Στο πρακτικό καταχωρίζονται οι γνώμες των μελών που μειοψήφησαν και τα ονόματα 
αυτών. 

3. Το πρακτικό συντάσσεται από το μέλος ή υπάλληλο της Ρ.Α.Λ. που επιφορτίζεται με το 
καθήκον αυτό από τον Πρόεδρο, συνυπογράφεται από το σύνολο των παρόντων μελών και 
επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. 

4. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα, ύστερα από γραπτή αίτησή του, να λαμβάνει 
γνώση των πρακτικών των συνεδριάσεων και των υποθέσεων που διεκπεραιώθηκαν από τη 
Ρ.Α.Λ.. Το δικαίωμα του προηγούμενου εδαφίου δεν υφίσταται στις περιπτώσεις που το 
έγγραφο αφορά την ιδιωτική ή οικογενειακή ζωή τρίτου ή αν παραβλάπτεται απόρρητο το 
οποίο προβλέπεται από ειδικές διατάξεις. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να αρνηθεί την ικανοποίηση του 
δικαιώματος τούτου αν η ικανοποίησή του είναι δυνατόν να δυσχεράνει ουσιωδώς την 
έρευνα συγκεκριμένης υπόθεσης. 

Άρθρο 121 

Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. 

1. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών 
και φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 
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2. Οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένες και καταχωρίζονται σε 
ιδιαίτερο βιβλίο. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την καταχώρηση αυτή, 
ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα της και κοινοποιούνται στον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

3. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να διατάξει την επιχείρηση ή την ένωση επιχειρήσεων που παρέβη τον 
παρόντα νόμο να δημοσιεύσει την απόφαση που εκδίδεται σε εφημερίδα, η οποία 
κυκλοφορεί σε πανελλαδική ή τοπική κλίμακα, ανάλογα με την εμβέλεια της αγοράς, στην 
οποία εκδηλώνεται η παράβαση, τη σοβαρότητα και τα αποτελέσματα της τελευταίας. Αν η 
απόφαση της Ρ.Α.Λ. ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, η Ρ.Α.Λ. υποχρεούται να 
δημοσιεύσει με δικά της έξοδα την απόφαση του Δικαστηρίου στην ίδια εφημερίδα. 

Άρθρο 122 

Έλεγχος των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. 

1. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου. Προσφυγή μπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. 

2. Η προθεσμία για την άσκηση προσφυγής και η άσκησή της δεν αναστέλλει την εκτέλεση 
της απόφασης της Ρ.Α.Λ.. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το αρμόδιο Δικαστήριο κατά 
τις ισχύουσες διατάξεις. 

3. Η προσφυγή κατά αποφάσεως της Ρ.Α.Λ. που αφορά στην επιβολή προστίμου είναι 
παραδεκτή, εφόσον έχει καταβληθεί το 10% του επιβληθέντος προστίμου. 

Άρθρο 123 

Οργάνωση και προσωπικό της Ρ.Α.Λ. 

1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γενική Διεύθυνση, της οποίας προΐσταται Γενικός Διευθυντής. Η 
Γενική Διεύθυνση αποτελείται από μία Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς, η 
οποία περιλαμβάνει κατ` ελάχιστον Τμήματα Νομικής και Οικονομικής Τεκμηρίωσης, και μία 
Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, η οποία με τα αντίστοιχα τμήματα 
εξασφαλίζει την αυτοτελή διοίκηση του προσωπικού και οικονομική διαχείριση των πόρων 
της Ρ.Α.Λ.. 

2. Για τη νομική υποστήριξη της Ρ.Α.Λ. συνιστάται Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, υπαγόμενο 
απευθείας στον Πρόεδρο αυτής. 

3. Οι θέσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. είναι τριάντα πέντε (35). Οι θέσεις αυτές, στις οποίες 
δεν περιλαμβάνεται εκείνη του δικηγόρου του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, 
κατανέμονται ως εξής: α) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου, όπως αυτό ορίζεται στο π.δ. 50/2001: είκοσι πέντε (25) θέσεις. β. 
Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις. Επιπροσθέτως συνιστάται μια (1) θέση δικηγόρου 
με έμμισθη εντολή, ο οποίος στελεχώνει το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και 
προσλαμβάνεται με προκήρυξη, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4194/2013 «Κώδικας 
Δικηγόρων» (Α` 208). 

4. Επιτρέπεται η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων: α) με διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 2190/1994, β) με μετάταξη μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α` 101), γ) με απόσπαση μόνιμων ή 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, 
Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλων φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται από το ν. 
1892/1990 (Α` 101). Η μετάταξη και η απόσπαση διενεργούνται με κοινή απόφαση του 
Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, 
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χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, οι δε μετατασσόμενοι και 
αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα προσόντα αντίστοιχου διοριζόμενου - 
προσλαμβανόμενου. Για τη διακοπή της απόσπασης απαιτείται η γνώμη του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ.. Η απόσπαση υπαλλήλου μπορεί να διακοπεί, ύστερα από εισήγηση της Ρ.Α.Λ., αν οι 
ανάγκες, για τις οποίες έγινε η απόσπαση του συγκεκριμένου υπαλλήλου, μπορούν να 
καλυφθούν από το προσωπικό της. Το ειδικό επιστημονικό προσωπικό προσλαμβάνεται με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
2190/1994 (Α` 28), όπως ισχύει. Η πλήρωση των θέσεων αυτών μπορεί να γίνει και με 
μετάταξη ή απόσπαση, κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε άλλη 
λεπτομέρεια για τη δημόσια ανακοίνωση και την υποβολή των υποψηφιοτήτων. Το 
προσωπικό το οποίο μετατάσσεται αυτοδικαίως στη Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με την παράγραφο 6 
του άρθρου 108 του παρόντος καταλαμβάνει οργανικές θέσεις της παρούσας παραγράφου. 
Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να διατίθεται 
ή αποσπάται στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, στο Λιμενικό Σώμα και σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, είναι δυνατόν να διατίθεται 
ή να αποσπάται εκτός οργανικών θέσεων στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και σε 
νομικά πρόσωπα εποπτείας του, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α` 26) και του π.δ. 33/2009 (Α` 50) αντίστοιχα. 
Η διάθεση ή απόσπαση δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής ή υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτευομένων από τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., 
καθώς και η απόσπαση έως κατ` ανώτατο όριο τριών (3) στελεχών του Λιμενικού Σώματος - 
Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται για χρονικό διάστημα 
πέντε (5) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, είναι δε 
υποχρεωτική για την υπηρεσία τους. Για τη διακοπή απόσπασης απαιτείται η σύμφωνη 
γνώμη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4. 

5. Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή, καθώς και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και 
Τμημάτων γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρθρου 84 του 
ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α` 26), όπως ισχύει. Η θητεία του Γενικού Διευθυντή 
και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τριετής και μπορεί να ανανεωθεί μία (1) μόνο 
φορά. Η θέση του Γενικού Διευθυντή και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων μπορεί να 
πληρούται και με απόσπαση υπαλλήλων, με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, 
και διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, κατά παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας. Η απόσπαση πραγματοποιείται για χρόνο ίσο με τη θητεία του Γενικού 
Διευθυντή και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και χωρίς να απαιτείται γνώμη του 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου της υπηρεσίας από την οποία προέρχεται ο αποσπασμένος. Ο 
Γενικός Διευθυντής και οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων της Ρ.Α.Λ. λαμβάνουν τις κάθε είδους 
αποδοχές, επιδόματα, προσαυξήσεις και λοιπές παροχές που προβλέπονται για τους 
Γενικούς Διευθυντές και Προϊσταμένους Διευθύνσεων των κεντρικών υπηρεσιών 
Υπουργείων. 

6. α. Για την οργάνωση και διάρθρωση των υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ., τις αρμοδιότητες των 
οργανικών της μονάδων, τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή και των προϊσταμένων των 
διευθύνσεων και τμημάτων, τις ειδικότητες των θέσεων του προσωπικού και την κατανομή 
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του στις οργανικές μονάδες της Ρ.Α.Λ., την αξιολόγησή του προσωπικού, καθώς και για τη 
συγκρότηση και λειτουργία υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι 
διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 9 έως 15 των Κεφαλαίων III και IV του π.δ. 19/2016 
«Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α` 28). 
β. Οι μετακινήσεις του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. στο εσωτερικό και εξωτερικό για 
υπηρεσιακούς λόγους εγκρίνονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. ή τον Γενικό Διευθυντή μετά 
από σχετική εξουσιοδότηση. Στην έγκριση καθορίζονται ο προορισμός της μετάβασης, ο 
σκοπός και η διάρκεια αυτής και ο προϋπολογισμός του κόστους της. Για τις δαπάνες 
μετακίνησης, την ημερήσια αποζημίωση και για κάθε συναφές με τις μετακινήσεις ζήτημα 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. γ. Προσωπικό, το οποίο κατείχε 
οργανική θέση υπαλλήλου δημόσιου τομέα και έχει τοποθετηθεί σε οργανικές θέσεις της 
Ρ.Α.Λ. με μετάταξη, επανέρχεται αυτοδικαίως στις θέσεις που κατείχε πριν τη μετάταξη σε 
περίπτωση καταργήσεως της Ρ.Α.Λ..  

δ. Το στοιχείο γ` της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και 
Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» Α` 28/2016) αντικαθίσταται ως εξής: 

(γ) η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ρ.Α.Λ. μετά 
από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών 
επιλογών βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας 
της Αρχής. 

Άρθρο 124 

Πόροι 

1. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. εισπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και 
εισπράττεται ετησίως με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής επί των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Το ύψος του 
τέλους δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 0,3% των ετήσιων μεικτών εσόδων των Οργανισμών 
Λιμένων Α.Ε., καθώς και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και από το 0,2% των λοιπών 
φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική 
απόφαση 8111/41/2009 (Β` 412), συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών και Κρατικών 
Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, καθώς και 
των πάσης φύσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων ανεξαρτήτως 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος και υποπαραχωρησιούχων αυτών, εξυπηρετούντων πλοίων, 
αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών λιμενικών 
εγκαταστάσεων και ιδιωτικών τερματικών εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηματικής 
δραστηριότητας. Το ύψος του τέλους καταβαλλομένου από ιδιωτικές λιμενικές 
εγκαταστάσεις και ιδιωτικά τερματικά που προορίζονται να εξυπηρετούν την ιδία 
επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι ευχερής η αποτίμηση των ετήσιων μεικτών 
εσόδων από τη λιμενική δραστηριότητα, μπορεί να υπολογίζεται αναλογικά, με βάση 
υπολογισμού άλλο μέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των ετήσιων μεικτών εσόδων 
εμπορικού λιμένα από παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως ο αριθμός και η χωρητικότητα σε 
Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, με χρήση κατάλληλου συντελεστή. 
Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
ρυθμίζονται το ύψος του τέλους, θέματα διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του τέλους 
αυτού και των προστίμων, που επιβάλλονται από την Αρχή, μετά από εισήγηση της Ρ.Α.Λ.. 

2. Στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι 
δυνατόν να εγγράφεται δαπάνη υπέρ της Ρ.Α.Λ. σε ποσοστό που δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το δέκα τοις εκατό (10%) του ετήσιου προϋπολογισμού της για τις ασκούμενες υπέρ του 
Υπουργείου αυτού αρμοδιότητές της, με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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3. Πόροι της Ρ.Α.Λ. αποτελούν και οι πάσης φύσεως επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, 
χρηματοδοτήσεις ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έσοδο που προέρχεται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς. 

4. Οι πόροι της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται για λογαριασμό της και κατατίθενται σε τραπεζικό 
λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ.. 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα Δημοτικά Λιμενικά 
Ταμεία όλων των νησιωτικών περιοχών, που δύνανται για λόγους προστασίας της 
νησιωτικότητας να εξαιρούνται από την καταβολή του τέλους της παραγράφου 1 του 
παρόντος. 

Άρθρο 125 

Προϋπολογισμός - Οικονομική διαχείριση 

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος 
(1.1 - 31.12), τον οποίο κοινοποιεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
στον Υπουργό Οικονομικών. 

2. Ο προϋπολογισμός της Ρ.Α.Λ. εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Τον προϋπολογισμό εισηγείται στον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., ο οποίος είναι και ο διατάκτης των δαπανών 
αυτής. 

3. Τα έσοδα της Ρ.Α.Λ. εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της και κατατίθενται σε 
ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, τη διαχείριση του οποίου έχει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της (π.δ. 19/2016, Α` 28). Με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν 
εισήγησης της Ρ.Α.Λ., καθορίζονται τα όργανα, ο τρόπος και η διαδικασία είσπραξης των πιο 
πάνω χρηματικών ποσών. Οι δαπάνες που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. 
διαμορφώνονται ετησίως με απόφαση αυτής για να καλύψουν το πρόγραμμα 
δραστηριοτήτων του επόμενου έτους. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να τηρεί λογαριασμούς και 
αρχεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα χρήσης και ο ισολογισμός, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του δημοσίου λογιστικού και όπως ειδικότερα ορίζεται στον 
Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισης. Ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων 
και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων γίνεται από δύο ορκωτούς 
λογιστές. Τα στοιχεία αυτά και οι οικονομικές καταστάσεις δημοσιεύονται στο διαδικτυακό 
τόπο της Ρ.Α.Λ. και στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και υποβάλλονται στον Πρόεδρο της 
Βουλής μαζί με την ετήσια έκθεση του επόμενου έτους. 

4. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να προβαίνει στην ανάθεση έργων, προμηθειών, καθώς και στην αγορά ή 
μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες της, σύμφωνα με τις διατάξεις περί σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων και με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της. Το τίμημα της 
αγοράς ή της μίσθωσης ακινήτων καταβάλλεται από τους πόρους της Ρ.Α.Λ.. 

5. Η Ρ.Α.Λ. υπόκειται στον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τις γενικές διατάξεις. 

6. Με αιτιολογημένη απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
έτους εγγραφή ή αύξηση πιστώσεων στον προϋπολογισμό της με μείωση άλλων πιστώσεων 
με τη διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου. 

Άρθρο 126 

Διαχείριση υλικού και περιουσίας 

1. Το υλικό της Ρ.Α.Λ. διακρίνεται σε πάγιο και αναλώσιμο. 
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2. Το πάγιο υλικό υπόκειται σε φθορά και απόσβεση. Το αναλώσιμο υλικό υπόκειται σε 
διαδικασίες αποθήκης. 

3. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης, ο οποίος εκτελεί χρέη 
Διαχειριστή Υλικού ενημερώνεται για την κίνηση και παρακολουθεί όλο το πάγιο και 
αναλώσιμο υλικό, συντονίζει και παρακολουθεί την ασφαλή φύλαξη και καλή κατάσταση του 
υλικού που υπάρχει στις αποθήκες και ειδοποιεί έγκαιρα τους αρμόδιους για την εξάντληση 
των αποθεμάτων. 

4. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. είναι δυνατή η κατάρτιση Κανονισμού Διαχείρισης του υλικού και 
των περιουσιακών στοιχείων αυτής. 

Άρθρο 132 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις  

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:  

α) Όταν η αμφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξουσίας ή αρμοδιότητας στο φορέα 
εκμετάλλευσης με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο 
παραχωρησιούχος έχει από τη Σύμβαση τη σχετική εξουσία ή αρμοδιότητα.  

β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των 
φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής:  

αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης 
του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με 
οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τη Ρ.Α.Λ..  

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.  

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 
4150/2013, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του π.δ. 19/2016 
«Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α` 28).  

3. Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δημοσίου «και» κάθε άλλη αρμοδιότητά του 
που είναι συναφής με τη Σύμβαση Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε κάποια 
υπηρεσία ή φορέα του, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή άλλο νόμο.  

4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες 
διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα 
των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις 
διατάξεις των άρθρων 112 και 113 του παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων 
διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη 
δημοσίευση του παρόντος νόμου.  

5. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:  

α) «Σύμβαση Παραχώρησης»: κάθε σύμβαση την οποία έχει ή πρόκειται να συνάψει το 
Ελληνικό Δημόσιο με άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για την 
παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκμετάλλευσης όλης ή μέρους 
λιμενικής ζώνης ή για την παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε λιμένα.  

β) «Σύμβαση Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονομίας»: οποιαδήποτε Σύμβαση 
Παραχώρησης του σημείου α` ανωτέρω, εφόσον αντισυμβαλλόμενος σε αυτήν του 
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Ελληνικού Δημοσίου είναι οντότητα μη ελεγχόμενη, κατά το μετοχικό ή εταιρικό της 
κεφάλαιο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από το Ελληνικό Δημόσιο, 
ανεξαρτήτως αν η σύμβαση αυτή κυρώνεται με τυπικό νόμο είτε όχι.  

Η επέλευση των κριτηρίων του προηγούμενου εδαφίου στο πρόσωπο του 
αντισυμβαλλομένου του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να είναι και επιγενόμενη της σύναψης 
της σχετικής σύμβασης, οπότε και η σύμβαση εμπίπτει στην εμβέλειά του από το χρόνο 
αυτόν.  

6. Η διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης από τη 
Ρ.Α.Λ., η διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο 
χρονικό διάστημα είναι επιτρεπτή πριν και κατά τη διάρκεια εκκρεμοδικίας ανάμεσα στους 
χρήστες και τους φορείς διαχείρισης, αν τα μέρη συμφωνούν να προσφύγουν για την 
επίλυση της διαφοράς στη Ρ.Α.Λ..  

7. Η διετής θητεία των μελών της καταργούμενης Ρ.Α.Λ., ως αυτοτελούς δημόσιας 
υπηρεσίας, δύναται να ανανεωθεί για μία μόνο φορά για δύο (2) έτη με τη διαδικασία του 
άρθρου 109 του παρόντος και εφόσον φέρουν τα προσόντα διορισμού του άρθρου αυτού.  

8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν κατά 
τρόπο διαφορετικό τα ίδια ζητήματα. 
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Νόμος 4663/2020 (ΦΕΚ Α' 30/12.02.2020) Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση 
αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.  

Άρθρο 7  

Τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου 

1. Ο τεχνικός φάκελος υδατοδρομίου συνοδεύει την αίτηση χορήγησης άδειας 
υδατοδρομίου (ίδρυσης ή λειτουργίας ή ίδρυσης και λειτουργίας) και περιέχει, σε έντυπη και 
ηλεκτρονική μορφή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τηρουμένων και των ειδικότερων 
κανόνων του άρθρου 8 του παρόντος βάσει της αιτούμενης άδειας: 

α) Πλήρη στοιχεία του ενδιαφερομένου σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στο άρθρο 5 του 
παρόντος. Αν ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, συνυποβάλλεται κατάλογος των εγγράφων 
νομιμοποίησής του, όπως το έγγραφο σύστασης, καθώς και το καταστατικό και οι 
τροποποιήσεις του, μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. 

β) Αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών ή της δήλωσης μεταβολής εργασιών 
επιτηδεύματος, που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια φορολογική αρχή με αντικείμενο την 
ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση και λειτουργία υδατοδρομίου. Εναλλακτικά, μπορεί να 
υποβάλεται βεβαίωση του οικείου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (Υπηρεσία 
μιας στάσης για τη σύσταση εταιρειών), στην οποία αναφέρονται τα στοιχεία, οι εκπρόσωποι 
και οι δραστηριότητες της εταιρείας αναφορικά με την ίδρυση ή τη λειτουργία ή την ίδρυση 
και λειτουργία υδατοδρομίου. 

γ) Αποδεικτικό παραβόλου. Για την εξέταση του τεχνικού φακέλου αδειοδότησης 
υδατοδρομίου καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται με βάση την αιτούμενη άδεια υδατοδρομίου σύμφωνα με το άρθρο 8 του 
παρόντος. Το εν λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και 
εμφανίζεται στον Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα». 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών δύναται να 
τροποποιείται το ύψος του παραβόλου που καταβάλλεται για την εξέταση του τεχνικού 
φακέλου, κατά περίπτωση. 

δ) Τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου και του αντικλήτου, εφόσον απαιτείται. 

ε) Ναυτικό χάρτη της μεγαλύτερης δυνατής κλίμακας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του 
Πολεμικού Ναυτικού (Υ.Υ.Π.Ν.), επί του οποίου πρέπει να αποτυπώνονται ευδιάκριτα η 
υδάτινη επιφάνεια την οποία επιθυμεί να χρησιμοποιήσει ως υδατοδρόμιο ο αιτών, η 
περιοχή ελιγμών του υδατοδρομίου, τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης 
και εναλλακτικές γεωγραφικές θέσεις (γεωγραφικά στίγματα) και τα σχετικά αποσπάσματα 
από τον «Πλοηγό Ελληνικών Ακτών», έκδοσης της Υ.Υ.Π.Ν. για την αιτούμενη περιοχή. 

στ) Χάρτες της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού (Γ.Υ.Σ.) κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000, επί 
των οποίων πρέπει να αποτυπώνεται η περιοχή ελιγμών και κίνησης του υδατοδρομίου και 
τα σημεία πρόσδεσης των αεροσκαφών, καθώς και η περιοχή γύρω από αυτήν σε ακτίνα 
2.500 μέτρων με ισοϋψείς. Κάθε αναφορά στις γεωγραφικές συντεταγμένες της περιοχής 
ελιγμών πρέπει να γίνεται στο σύστημα W.G.S.84. Αντίστοιχος χάρτης υποβάλλεται για 
υδατοδρόμιο επί λίμνης. 

ζ) Απόφαση του Φορέα Διοίκησης, Λειτουργίας και Εκμετάλλευσης του Λιμένα ή του κατά 
νόμου αρμόδιου οργάνου για παραχώρηση χρήσης χώρου ως υδατοδρομίου εντός της ζώνης 
λιμένα ή αντίστοιχη απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών για 
παραχώρηση χρήσης χώρου αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού ή και συνεχόμενου ή 
παρακείμενου του αιγιαλού θαλάσσιου χώρου εκτός ζώνης λιμένα ή όχθης ή και 
συνεχόμενης της όχθης παρόχθιας ζώνης λίμνης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2971/2001, 
όπως ισχύει. Σε περίπτωση Π.Ο.Τ.Α., η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη 
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δημιουργία υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ίδρυσης και εκ-
μετάλλευσης του άρθρου 29 του ν. 2545/1997 (Α' 254). Στην περίπτωση σύνθετων 
τουριστικών καταλυμάτων η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης χώρου για τη δημιουργία 
υδατοδρομίου γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα εκμετάλλευσης της παραγράφου 
3.2 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 177/1.2.2012 απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και 
Τουρισμού (Β' 319), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπ' αριθμ. 9347/15.4.2014 απόφαση της 
Υπουργού Τουρισμού (Β' 1013) και, στην περίπτωση τουριστικών λιμένων με τη σύμφωνη 
γνώμη του φορέα διαχείρισης του ν. 2160/1993 (Α' 118), όπως ισχύει. Οι αποφάσεις των 
ιδιωτικών φορέων της παρούσας παραγράφου κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.). 

Η σχετική απόφαση παραχώρησης χρήσης χώρου ως υδατοδρόμιο ανακαλείται σε 
περίπτωση απόρριψης της αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης ή ίδρυσης και λειτουργίας 
υδατοδρομίου. 

η) Τοπογραφικό διάγραμμα, οι συντεταγμένες του οποίου είναι εξαρτημένες από το Κρατικό 
Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87), θεωρημένο από τον αρμόδιο φορέα σε θέματα διοίκησης, λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης, στο οποίο αποτυπώνονται: 

αα) οι οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας, παλαιού αιγιαλού και της καθορισμένης Ζώνης 
Λιμένα (Ζ.Λ.) όπου υπάρχει ή της Ζ.Λ. σε περιοχές που έχει συντελεστεί εξομοίωση του χώρου 
με Ζ.Λ., καθώς και τα αντίστοιχα 

Φύλλα της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως εφόσον έχουν δημοσιευτεί οι σχετικές αποφάσεις, 
τα όρια της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης του τουριστικού λιμένα, καθώς και οι 
οριογραμμές όχθης, παρόχθιας ζώνης και παλαιάς ζώνης σε περίπτωση λίμνης, 

ββ) οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις και τα προτεινόμενα νέα έργα, 

γγ) η επιφάνεια του προς παραχώρηση χώρου, 

δδ) οι θέσεις αγκυροβολίας των πλοίων ή σκαφών, 

εε) οι υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες του λιμένα. 

θ) Αποδεικτικό κατάθεσης φακέλου της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) στο 
Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (Η.Π.Μ.), στο οποίο φαίνεται η αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή και ο αριθμός πρωτοκόλλου παραλαβής ή αντίγραφο ισχύουσας 
Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) του Η.Π.Μ. αν το υδατοδρόμιο έχει 
ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά συνοδευόμενο από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με την 
παράγραφο Α.3 (α) του άρθρου 9 του παρόντος. Εάν το υδατοδρόμιο εμπίπτει στα έργα 
κατηγορίας Β' υπόκειται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.), οπότε και 
υποβάλλεται δήλωση υπαγωγής του υδατοδρομίου σε Π.Π.Δ. Στους τουριστικούς λιμένες για 
τους οποίους υπάρχει ήδη κατά το στάδιο της χωροθέτησης έγκριση Στρατηγικής Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) ή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μ.Π.Ε., 
δεν απαιτείται η υποβολή του σχετικού αποδεικτικού. 

ι) Εγχειρίδιο Υδατοδρομίου (Water Aerodrome Manual), σύμφωνα με το Παράρτημα Ια ή Ιβ, 

ια) Πρόγραμμα Ασφαλείας Υδατοδρομίου (Security Program), σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ, 

ιβ) Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων Ανάγκης (Emergency Plan), σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙΙ, 

ιγ) Σύμβαση υδατοδρομίου, στην οποία περιλαμβάνονται, κατ' ελάχιστον, η συμβατική 
περίοδος, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) ετών, η δυνατότητα 
παράτασης και τροποποίησής της, οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας και συντήρησης 
υποδομών, το καταβλητέο τίμημα, οι όροι λύσης της σύμβασης και οι δεσμεύσεις σε 
περίπτωση μεταβίβασης της άδειας ίδρυσης ή λειτουργίας του υδατοδρομίου. Στους 
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τουριστικούς λιμένες για τους οποίους υπάρχει ήδη εν ισχύ σύμβαση παραχώρησης, η 
σύμβαση υδατοδρομίου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

ιδ) Σε περίπτωση εγκατάστασης που βρίσκεται σε περιοχή ή είναι όμορη με περιοχή στην 
οποία απαιτείται ειδική έγκριση της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας, υποβάλλεται, 
επιπλέον, και η σχετική έγκριση. 

2. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση της Μεταφραστικής 
Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών ή από δικηγόρο στην ελληνική γλώσσα. Αν σε κάποια 
χώρα δεν εκδίδονται τα δικαιολογητικά που ορίζονται στο παρόν ή αυτά δεν καλύπτουν όλες 
τις περιπτώσεις, αντικαθίστανται από αντίστοιχα που εκδίδονται στην εν λόγω χώρα και σε 
περίπτωση μη ικανοποίησης αυτών με υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, με θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή. 

Άρθρο 12 

Μεταβίβαση άδειας παραχώρηση λειτουργίας 

1. α) Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης ή άδειας λειτουργίας ή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του 
υδατοδρομίου μπορεί να μεταβιβάσει την άδειά του σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5. Για κάθε μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε 
θαλάσσια περιοχή, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ.2 
Προκειμένου για μεταβίβαση άδειας υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για άδεια που έχει χορηγηθεί ή 
μεταβιβάζεται σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά καταλύματα, την 
απόφαση συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονομικών και Τουρισμού. 

β) Η μεταβίβαση της άδειας προϋποθέτει από κοινού αίτηση του κατόχου αυτής και του 
ενδιαφερομένου στο Τ.Ε.Μ. Στην αίτηση επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά του τεχνικού 
φακέλου που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη 
τροποποίησης των δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Αντίγραφο της 
σύμβασης παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).Το Τ.Ε.Μ., 
μετά από την έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την 
προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση νέας άδειας. Με 
την ολοκλήρωση της μεταβίβασης, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει σχετικά την αρμόδια 
περιβαλλοντική αρχή με κοινοποίηση στο Τ.Ε.Μ. 

2α) Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου μπορεί να παραχωρήσει σε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 5, τη λειτουργία και 
εκμετάλλευση των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών του υδατοδρομίου. Ο νέος Φορέας 
Λειτουργίας υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, όπως 
αυτές αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος. Για παραχώρηση της λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε θαλάσσια περιοχή απαιτείται κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
κατόπιν εισήγησης του Τ.Ε.Μ. Προκειμένου για παραχώρηση της λειτουργίας και 
εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε λίμνη, απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών. Για παραχώρηση της λειτουργίας και 

 
2 Τ.Ε.Μ. αποτελεί συντομογραφία του «Τμήματος Εναερίων Μεταφορών (Τ.Ε.Μ.) της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης Μεταφορών της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και 

Μεταφορών.», σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 2 του Ν.4663/2020 (ΦΕΚ Α’ 30/12.2.2020). 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

92 

 

εκμετάλλευσης υδατοδρομίου σε τουριστικούς λιμένες, Π.Ο.Τ.Α. ή σύνθετα τουριστικά 
καταλύματα την απόφαση συνυπογράφουν και οι Υπουργοί Οικονομικών και Τουρισμού. 

β) Για την ως άνω παραχώρηση υποβάλλεται από κοινού αίτηση του κατόχου άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας του υδατοδρομίου και του ενδιαφερόμενου στο Τ.Ε.Μ. Με την αίτηση 
κατατίθεται και η σχετική μεταξύ τους σύμβαση, τα δικαιολογητικά του τεχνικού φακέλου 
που τροποποιούνται και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου περί μη τροποποίησης των 
δικαιολογητικών που δεν συνυποβάλλονται με την αίτηση. Αντίγραφο της σύμβασης 
παραχώρησης κοινοποιείται στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.). Το Τ.Ε.Μ., μετά από την 
έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών οδηγιών υδατοδρομίου και υπό την προϋπόθεση 
τήρησης των διατάξεων του άρθρου 5, εισηγείται την έκδοση απόφασης παραχώρησης της 
λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίου. 

γ) Σε περίπτωση λιμένος και τουριστικού λιμένος που προβλέπεται η διάθεση και όχι η 
αποκλειστική χρήση υφιστάμενων κτιριακών ή/και λιμενικών εγκαταστάσεων για την 
λειτουργία υδατοδρομίου, ο φορέας διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης λιμένος ή 
τουριστικού λιμένος διατηρεί εποπτικό και ελεγκτικό ρόλο προς τον φορέα λειτουργίας του 
υδατοδρομίου. 

3. Για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή παραχώρηση καταβάλλεται παράβολο υπέρ του Ελληνικού 
Δημοσίου, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Το εν 
λόγω παράβολο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εμφανίζεται στον 
Αναλυτικό Λογαριασμό Εσόδου (ΑΛΕ) 1450189001 «Λοιπά παράβολα». Με κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, που εκδίδεται ύστερα από 
εισήγηση του Τ.Ε.Μ., μπορεί να τροποποιείται το ανωτέρω ύψος του παραβόλου, 
λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες οικονομικές συνθήκες. 

Άρθρο 18 

Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων 

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που παρέχονται 
από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών και επιβατών. 

Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών 
αερολιμένων της Υ.Π.Α., τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), τη Γενική Γραμματεία Λιμένων 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων και την αρμόδια Διεύθυνση του 
Υπουργείου Οικονομικών. 
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N.4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35) «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».  

Άρθρο 3 

1. Οι συμβάσεις υποπαραχώρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 συνάπτονται μεταξύ του 
υποπαραχωρησιούχου επενδυτή, του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., νόμιμα 
εκπροσωπουμένου ως κυρίως παραχωρησιούχου, και του Ταμείου, νομίμως 
εκπροσωπουμένου. Ο οικείος Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. οφείλει, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισής της από 
Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση υπο-παραχώρησης. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω 
προθεσμίας, η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. στις συμβάσεις 
υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμβάλλεται ως εγγυητής 
υπέρ του Οργανισμού Λιμένος για την εκτέλεση των όρων των συμβάσεων 
υποπαραχώρησης. Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης υποπαραχώρησης συνδυασμένων 
λιμενικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς λιμένες, συμβάλλονται όλοι οι 
παραχωρησιούχοι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε.  

2. Οι συμβάσεις υποπαραχώρησης του άρθρου 2, μετά τη σύναψή τους, κυρώνονται με νόμο. 

3. Στις συμβάσεις υποπαραχώρησης του άρθρου 2 εφαρμόζονται τα άρθρα 108 και 112, πλην 
του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 113, 114 
και 124 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).  

4. Οι υπό σύναψη συμβάσεις υποπαραχώρησης υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011. 

Άρθρο 4 

1. Σε κάθε σύμβαση υποπαραχώρησης του άρθρου 2, πέραν και ανεξαρτήτως του 
προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υποπαραχωρησιούχο 
αντισταθμιστικό/ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο 
δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του 
υποπαραχωρησιούχου. Το ακριβές ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους 
προσδιορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ταμείου. Το 
τέλος αυτό επιβάλλεται επιπλέον και ανεξάρτητα από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα 
της παραχώρησης που καταβάλλει ο υποπαραχωρησιούχος. 

2. Κατ’ εξαίρεση, το ύψος του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους που καθορίζεται με 
την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις 
εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υποπαραχωρησιούχου, αν με 
αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου Οργανισμού 
Λιμένος Α.Ε. Η κοινή απόφαση των Υπουργών του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 
εκδίδεται δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά από σχετική εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου 
του οικείου Οργανισμού Α.Ε. περί του προτεινόμενου ύψους του αντισταθμιστικού/ 
ανταποδοτικού τέλους, βάσει μελέτης βιωσιμότητας χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο 
οποίος προσλαμβάνεται από τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και με τη σύμφωνη 
γνώμη του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.. 

3. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ύστερα από διαβούλευση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και τη διοίκηση κάθε Οργανισμού Λιμένος που δεν υπερβαίνει το διάστημα των 
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τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής σχετικής γραπτής 
πρόσκλησης του Ταμείου, αποφασίζει για την οριστικοποίηση του αντικειμένου της 
αξιοποίησης. Η εν λόγω οριστικοποίηση γίνεται μέσω σύμβασης υποπαραχώρησης του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων (στην ίδια 
υποπαραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών 
των λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για κάθε λιμένα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 
για περισσότερους λιμένες.  

4. α. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., με βάση τον ν. 3986/2011 και αποκλειστικά για την αξιοποίηση 
περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων που έχουν περιέλθει στην 
περιουσία του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, διεξάγει τις διαγωνιστικές διαδικασίες 
για την επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή, τον αναδεικνύει ως υποπαραχωρησιούχο και 
εισπράττει το οικονομικό αντάλλαγμα της υποπαραχώρησης, το οποίο διατίθεται 
αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.  

β. Η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο 
μηχανικό, τον οποίο επιλέγει ο υποπαραχωρησιούχος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο 
ανεξάρτητος μηχανικός αμείβεται από τον υποπαραχωρησιούχο.  

γ. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με 
τις συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και δεν έχει ρητά 
απονεμηθεί σε άλλον φορέα. 

5. Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 827/1978 (Α΄ 194), του άρθρου 120 του ν. 
2533/1997 (Α΄ 228) και του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17), καθώς και οι κανονιστικές 
πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. 
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Νόμος 4609/2019 ΦΕΚ 67/Α/3-5-2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων 
Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» 

Άρθρο 64 

Σύναψη συμβάσεων παραχώρησης μεταξύ λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων 
και τρίτων - επενδυτών 

1. Είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η σύναψη Συμβάσεων Παραχώρησης 
μεταξύ Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και τρίτων-επενδυτών, για την 
παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης 
των λιμένων δικαιοδοσίας των Ταμείων, για σκοπούς που σχετίζονται με την εκ μέρους των 
τρίτων άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με εξαίρεση την Ακτοπλοΐα. 

2. Οι Συμβάσεις της προηγουμένης παραγράφου συνάπτονται, ύστερα από διαγωνιστική 
διαδικασία που διεξάγουν τα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μετά από απόφαση της Διοίκησής τους, η οποία εγκρίνεται από τους 
Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην περίπτωση των 
Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών, στην περίπτωση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. 
Η έκδοση ρητής εγκριτικής πράξης δεν απαιτείται μετά την άπρακτη παρέλευση ενενήντα 
(90) ημερών από την επομένη της υποβολής της παραπάνω απόφασης στον αρμόδιο 
Υπουργό. Στην απόφαση της Παραχώρησης καθορίζεται το ελάχιστο οικονομικό αντάλλαγμα 
για τη χρήση των παραχωρούμενων χώρων και δραστηριοτήτων, το οποίο προκύπτει από 
χρηματοοικονομική μελέτη που διενεργείται από ανεξάρτητο εκτιμητή/ εμπειρογνώμονα, 
που ορίζει το Ταμείο. Επίσης καθορίζεται η χρονική διάρκεια, καθώς και οι λοιποί όροι της 
Παραχώρησης. Οι Συμβάσεις του πρώτου εδαφίου συνάπτονται μεταξύ του επενδυτή που 
αναδείχθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία και του Λιμενικού ή Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου, νομίμως, εκπροσωπούμενου και περιλαμβάνουν τους όρους της Παραχώρησης που 
καθορίσθηκαν με την απόφαση της Διοίκησης που εγκρίθηκε σιωπηρά ή ρητά από τους 
συναρμόδιους Υπουργούς. 

3. Το προβλεπόμενο στη Σύμβαση οικονομικό αντάλλαγμα της Παραχώρησης δύναται να 
υπερβαίνει το ελάχιστο που εγκρίθηκε με την απόφαση της Παραχώρησης της παραγράφου 
2, εισπράττεται στο σύνολό του από το Λιμενικό Ταμείο και αποτελεί οικονομικό πόρο του. 

4. Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40) έτη. 
Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης, με την 
σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων, και εφόσον έχει συμπεριληφθεί στην Προκήρυξη και 
την Σύμβαση σχετικός όρος, είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης 
Παραχώρησης με τους ίδιους όρους, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) 
έτη. 

5. Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση του συνόλου της χερσαίας και 
θαλάσσιας ζώνης λιμένα, δικαιοδοσίας των Λιμενικών και Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, 
ούτε η παραχώρηση του συνόλου των λιμενικών υποδομών, υπηρεσιών και δραστηριοτήτων 
των οποίων τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση ασκούν τα Ταμεία ως φορείς διαχείρισης 
των Λιμένων. 

6. Στις Συμβάσεις Παραχώρησης που συνάπτονται δυνάμει του παρόντος, εφαρμόζονται τα 
άρθρα 108 και 112, πλην του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, 
καθώς και τα άρθρα 113, 114 και 124 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). 
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7. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με 
τις συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε 
άλλον φορέα. 

8. Οι συμβάσεις παραχώρησης της παραγράφου 1 υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, αναλογικά εφαρμοζομένης της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 
(Α΄ 152). 

9. Από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου εξαιρούνται λιμένες ή τμήματα λιμένων που 
αξιοποιούνται από το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.). 
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ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α’ 28/24-02-2016) Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) του άρθρου 43 του Ν. 4150/2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και άλλες διατάξεις» (Α 102), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο υποπαρ. ΙΣΤ.1 του 
Ν. 4254/2014 (Α 85) και στη συνέχεια τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 παρ. 3 του Ν. 
4258/2014 (Α 94), 

β) του Ν. 4270/2014 «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Εποπτείας-Δημόσιο Λογιστικό 
και άλλες διατάξεις» (Α 143), 

γ) του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α 98), 

δ) του άρθρου 5 του Π.Δ. 70/2015 « Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και 
μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (Α 114), 

ε) του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (Α 116), 

στ) της υπ’ αριθμ. Υ21/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο 
Βερναρδάκη» (Β 2144), 

ζ) της υπ’ αριθμ. Υ29/9.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β 2168). 

2. Το Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α 194), όπως ισχύει. 

3. Τη με ημερομηνία 23.11.2015 σχετική γνώμη της Ρ.Α.Λ. 

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος Διατάγματος προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού της Ρ.Α.Λ. το ύψος της οποίας για το τρέχον έτος 2016 εκτιμάται ότι θα 
ανέλθει στο ποσό των 560.0 ευρώ. 

Εκτίμηση δαπάνης για επόμενα έτη δεν απαιτείται λόγω μετατροπής της Ρ.Α.Λ. σε 
ανεξάρτητη αρχή. 

5. Τις υπ’ αριθμ. Δ300/2014 και 161/2015 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
μετά από πρόταση των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης και Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
αποφασίζουμε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

Άρθρο πρώτο 

Εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ. που έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος Κανονισμού είναι ο καθορισμός των κανόνων που διέπουν: 

(α) Τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. και την προσωπική κατάσταση των μελών της. 
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(β) Τη διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών μονάδων της Ρ.Α.Λ. 

(γ) Τον προϋπολογισμό και την οικονομική διαχείριση των πόρων της Ρ.Α.Λ. 

Άρθρο : 2 

***Το άρθρο 2 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

Άρθρο : 3 

***Το άρθρο 3 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

Άρθρο : 4 

***Το άρθρο 4 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

Άρθρο : 5 

***Το άρθρο 5 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ III 

Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ. 

Άρθρο 6 

Διάρθρωση, Στελέχωση 

1. Η Ρ.Α.Λ. διαρθρώνεται ως ακολούθως: 

Γενική Διεύθυνση η οποία αποτελείται από τις εξής δύο Διευθύνσεις: 

(α) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς και 

(β) Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. 

2. Οι στρατηγικοί σκοποί της Γενικής Διεύθυνσης είναι οι εξής: 

(α) μεριμνά για την αποτελεσματική και αποδοτική εφαρμογή των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ., 

(β) ενημερώνει τα μέλη της Ρ.Α.Λ. για θέματα που άπτονται της λειτουργίας της και 
εισηγείται επί θεμάτων σχετικών με την οργανωτική διάρθρωση και απόδοση των υπηρεσιών 
της Ρ.Α.Λ., καθώς και την πολιτική προσωπικού, 

(γ) προγραμματίζει και μεριμνά για την εφαρμογή ενεργειών και μέτρων που προβάλλουν, 
βελτιώνουν την εικόνα της Ρ.Α.Λ. και προωθούν την ανάπτυξη των εργασιών της, 

(δ) παρακολουθεί, συντονίζει και ελέγχει τις δράσεις των επιμέρους διοικητικών ενοτήτων 
της Ρ.Α.Λ., 

(ε) παρακολουθεί την ταμειακή κατάσταση της Ρ.Α.Λ. και μεριμνά για την πραγματοποίηση 
των εσόδων της που προέρχονται από διάφορες πηγές. 

3. Η Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

(α) Τμήμα Εποπτείας, 

(β) Τμήμα Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης, 

(γ) Τμήμα Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Εργων, 
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(δ) Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων. 

4. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

(α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, 

(β) Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού, 

(γ) Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

 5. Η Ρ.Α.Λ. επικουρείται στη διοικητική της λειτουργία από τα εξής: 

(α) Γραμματεία της Ρ.Α.Λ., 

(β) Γραφείο Νομικής Υποστήριξης, 

(γ) Γραφείο Επικοινωνίας. 

Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης και το Γραφείο Επικοινωνίας είναι αυτοτελή και υπάγονται 
απευθείας στον Πρόεδρο. 

Άρθρο 7 

Αρμοδιότητα Οργανικών Μονάδων 

Οι αρμοδιότητες των Οργανικών Μονάδων της Ρ.Α.Λ. είναι οι εξής: 

7.1 Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς 

7.1.1 Το Τμήμα Εποπτείας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) παρακολουθεί και ελέγχει τις συνθήκες παροχής λιμενικών υπηρεσιών με σκοπό την 
αποφυγή στρεβλώσεων των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού, 

(β) επιλαμβάνεται αυτεπάγγελτα ή κατόπιν αίτησης αρχής ή ιδιώτη και εξετάζει εάν 
υπάρχουν ενδείξεις παράβασης των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού ή των κρατικών 
ενισχύσεων που θέτει το κοινοτικό και εσωτερικό δίκαιο στα ζητήματα αρμοδιότητας της 
Ρ.Α.Λ. και συντάσσει σχετική έκθεση, 

(γ) αναλύει τις συνθήκες εξυπηρέτησης που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των διαφόρων 
κατηγοριών και μορφών λιμενικών υπηρεσιών και εισηγείται μέτρα ιδίως σχετικά με τις τιμές 
και άλλα ζητήματα που αφορούν τον υγιή ανταγωνισμό, 

(δ) ελέγχει την εξυπηρέτηση των χρηστών λιμενικών υπηρεσιών και τους όρους παροχής 
αυτών με σκοπό την αποφυγή διακρίσεων και κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, 

(ε) παρακολουθεί συναφείς αγορές στον κοινοτικό και διεθνή χώρο, 

(στ) παρακολουθεί τα ζητήματα που συνδέονται με τη διαφάνεια στην ενημέρωση των 
χρηστών αναφορικά με τις λιμενικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα την τιμολόγησή τους, 

(ζ) υποβάλλει εμπεριστατωμένη έκθεση για: 

(ζα) τη λήψη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς σε σχέση με τα ζητήματα του 
ανταγωνισμού, 

(ζβ) την αποστολή οδηγιών και συστάσεων σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του 
ελεύθερου ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, 

(η) συντάσσει σχέδιο ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Ρ.Α.Λ. που υποβάλλεται στον 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, 
περιλαμβανομένων προτάσεων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 
την κωδικοποίηση και απλοποίηση της νομοθεσίας, καθώς και για τη διαμόρφωση της 
εθνικής πολιτικής για τους λιμένες και την ανάπτυξη λιμενικού συστήματος ως προς τα 
ζητήματα της αρμοδιότητάς της, 
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(θ) παρακολουθεί ζητήματα σχετικά με τους λιμένες, σύμφωνα με τους όρους των 
συμβάσεων παραχώρησης και την κείμενη νομοθεσία ως προς τα ζητήματα του 
ανταγωνισμού και εισηγείται ενέργειες για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, 

(ι) συνεργάζεται για τα παραπάνω, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο από τον Πρόεδρο 
της Ρ.Α.Λ., με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 

7.1.2 Το Τμήμα Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) συλλέγει, οργανώνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί, σύμφωνα με τους κανόνες και τους 
περιορισμούς για την προστασία του επαγγελματικού απορρήτου και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, τα αναγκαία για την εκπλήρωση της αποστολής της Ρ.Α.Λ. τεχνικά, 
οικονομικά, λογιστικά, εμπορικά και άλλα συναφή στοιχεία που αφορούν τα νομικά και 
φυσικά πρόσωπα, τις ενώσεις ή πάσης μορφής συμπράξεις τους που παρέχουν λιμενικές 
υπηρεσίες, 

(β) τηρεί Μητρώο συμβάσεων παραχώρησης λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών 
με αυτές επιχειρήσεων, 

(γ) τηρεί στοιχεία και επεξεργάζεται μεθοδολογίες για τη διαμόρφωση τιμών λιμενικών 
τελών στο πλαίσιο των αρχών του υγιούς ανταγωνισμού, 

(δ) εισηγείται στη Ρ.Α.Λ. νομοθετικές και λοιπές ρυθμιστικές διατάξεις που αποσκοπούν στη 
διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού και της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας, 

(ε) παρέχει στοιχεία για τη σύνταξη των εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας ανταγωνισμού που υποβάλλονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον ΟΟΣΑ ή σε 
άλλους οργανισμούς ή οργανώσεις, 

(στ) επιβλέπει τις μελέτες και έρευνες αγοράς για θέματα που εμπίπτουν στην καθ ύλην 
αρμοδιότητα της Ρ.Α.Λ. οι οποίες εκπονούνται από ειδικούς και εμπειρογνώμονες για 
λογαριασμό της, 

(ζ) παρακολουθεί τις υποθέσεις ανταγωνισμού που διερευνώνται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και τις εθνικές αρχές των κρατών μελών με βάση τα άρθρα 101 και 102 της Σ.Λ.Ε.Ε. 
καθώς και της παράγωγης ενωσιακής νομοθεσίας (κανονισμών, οδηγιών) που άπτεται 
θεμάτων ανταγωνισμού. 

7.1.3 Το Τμήμα Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) παρακολουθεί και αξιολογεί την υλοποίηση της κατασκευής και συντήρησης των έργων 
υποδομής των λιμένων σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων παραχώρησης και την 
κείμενη νομοθεσία, 

(β) εισηγείται επί τεχνικών θεμάτων αρμοδιότητάς της. 

7.1.4 Το Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) αναλαμβάνει σε συνεργασία με το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης την επεξεργασία και 
διεκπεραίωση όλων των ζητημάτων για τα οποία η Ρ.Α.Λ. έχει αρμοδιότητα, όπως της 
έκδοσης αποφάσεων, οδηγιών και γνωμοδοτήσεων, καθώς και την οργάνωση της συζήτησης 
στο πλαίσιο διαχείρισης παραπόνων ή διαμεσολάβησης και επίλυσης διαφορών, 

(β) προετοιμάζει την εκδίκαση των αιτήσεων κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ., 

(γ) τηρεί ειδικά βιβλία, όπου καταχωρίζονται οι αποφάσεις και γνώμες της Ρ.Α.Λ., 
φροντίζοντας για την πλήρη τεκμηρίωση των σχετικών φακέλων και μεριμνά για την 
ικανοποίηση του δικαιώματος ενημέρωσης των ενδιαφερομένων σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις και τον παρόντα κανονισμό, 
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(δ) επεξεργάζεται και προετοιμάζει τη γνώμη της Ρ.Α.Λ. προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται στη σχετική νομοθεσία, 

(ε) γνωμοδοτεί για ζητήματα σχετικά με τα τέλη των λιμενικών υπηρεσιών ή υποδομών, για 
ζητήματα ανάπτυξης του εθνικού λιμενικού συστήματος, καθώς και για εκείνα που αφορούν 
συμβάσεις παραχώρησης στους λιμένες ως προς την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, 

(στ) διατυπώνει προτάσεις επί της μεθοδολογίας προσδιορισμού των λιμενικών τελών για τη 
διαμόρφωση όρων υγιούς ανταγωνισμού, 

(ζ) παρακολουθεί την υλοποίηση των αποφάσεων, οδηγιών ή γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Λ., 

(η) συντάσσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε έτους επεξηγηματική έκθεση κατά κατηγορία 
θεμάτων και περιεχόμενο αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων για τις εκδοθείσες κατά το 
αμέσως προηγούμενο έτος αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις της Ρ.Α.Λ., 

(θ) εισηγείται τη συνδρομή ή συνεργασία με κάθε αρμόδια ημεδαπή ή αλλοδαπή διοικητική 
ή δικαστική αρχή ή την παραπομπή σε αυτές των υπό εξέταση περιπτώσεων, 

(ι) συνεργάζεται για τα παραπάνω, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο από τον Πρόεδρο 
της Ρ.Α.Λ., με τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 

7.2 Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης 

7.2.1 Το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση του Λογιστηρίου και τήρηση των 
προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία βιβλίων και στοιχείων, 

(β) έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, συμψηφιστικών δελτίων καθώς και εντολών προς τα 
τραπεζικά ιδρύματα, 

(γ) σύνταξη, υποβολή προς έγκριση, εκτέλεση και παρακολούθηση του προϋπολογισμού της 
Ρ.Α.Λ., 

(δ) σύνταξη απολογιστικών οικονομικών καταστάσεων και ισολογισμού και υποβολή τους 
για έγκριση και δημοσίευσή τους, 

(ε) έλεγχος και παρακολούθηση της είσπραξης των τελών υπέρ της Ρ.Α.Λ., 

(στ) λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας της 
Ρ.Α.Λ., καθώς και συγκέντρωση και φύλαξη των τίτλων κτήσης της ακίνητης περιουσίας και 
τήρηση Μητρώου παγίων στοιχείων, 

(ζ) τήρηση των μισθολογικών μητρώων και χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας και 
κάθε φύσης βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου, 

(η) τήρηση των υποχρεώσεων της Ρ.Α.Λ. προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την Επιθεώρηση 
Εργασίας, 

(θ) μέριμνα για την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων προς την Ενιαία Αρχή 
Πληρωμών, τις Υπηρεσίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή άλλες αρμόδιες δημόσιες αρχές για τη 
διενέργεια των προβλεπομένων από τη νομοθεσία ελέγχων και πληρωμών. 

7.2.2 Το Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) παρακολούθηση της κάλυψης των οργανικών θέσεων και σύνταξη εισηγήσεων για το 
πρόγραμμα αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό της Ρ.Α.Λ. σε συνεργασία με τις επιμέρους 
υπηρεσιακές μονάδες αυτής, διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη στελέχωση 
των οργανικών μονάδων της Ρ.Α.Λ. και γενικά το χειρισμό των θεμάτων που αφορούν 
προσλήψεις, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού, 
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(β) χειρισμός θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και εξέλιξης των εργαζόμενων στη Ρ.Α.Λ. με 
κάθε σχέση εργασίας, όπως η ένταξη και κατάταξη σε βαθμούς και κλιμάκια, οι 
τοποθετήσεις, μετακινήσεις, προαγωγές, αποσπάσεις και μετατάξεις προσωπικού, 

(γ) τήρηση του προσωπικού μητρώου και των ατομικών φακέλων των εργαζομένων στη 
Ρ.Α.Λ., τη συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίηση των στοιχείων αυτών και ενημέρωση των 
συναρμοδίων υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ. για την τακτοποίηση θεμάτων που αφορούν την εργασία 
και τη μισθοδοσία κάθε εργαζομένου, 

(δ) διαχείριση κάθε θέματος που αφορά το διορισμό και την υπηρεσιακή κατάσταση του 
προσωπικού της Ρ.Α.Λ., 

(ε) μέριμνα για σύσταση και συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου του προσωπικού της Ρ.Α.Λ., 

(στ) χειρισμός θεμάτων που αφορούν τη χορήγηση των κάθε φύσης αδειών των εργαζομένων 
στη Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις αποφάσεις των, κατά περίπτωση, 
αρμόδιων οργάνων και την έκδοση των σχετικών πράξεων, 

(ζ) συγκέντρωση, συμπλήρωση και διαβίβαση των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης, καθώς 
και παρακολούθηση των θεμάτων σύνταξης και ασφάλισης του προσωπικού της Ρ.Α.Λ., 

(η) διεκπεραίωση των διαδικασιών που απαιτούνται για τη μετακίνηση των εργαζομένων στη 
Ρ.Α.Λ. στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή παρακολούθηση 
σεμιναρίων ή και συνεδρίων, κατόπιν έγκρισης της Υπηρεσίας και έκδοση των σχετικών 
αποφάσεων, 

(θ) κατάρτιση και διαχείριση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
εργαζομένων στη Ρ.Α.Λ. σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες, 

(ι) σύνταξη εισηγήσεων, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες, για τη 
συμμετοχή των εργαζομένων στη Ρ.Α.Λ. σε συνέδρια, σεμινάρια και άλλες εκδηλώσεις οι 
οποίες διενεργούνται στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό με ευθύνη άλλων φορέων, καθώς και 
συγκέντρωση των εκθέσεων αξιολόγησής τους, 

(ια) απογραφή του προσωπικού, έκδοση και τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων, κατά 
τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

7.2.3 Το Τμήμα Τεχνολογίας - Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ιδίως τις εξής 
αρμοδιότητες: 

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

(β) ανάπτυξη, επιμέλεια και συντήρηση του ιστότοπου (website) και της ενδοδικτυακής 
πύλης (intranet) της Ρ.Α.Λ., 

(γ) επίβλεψη και έλεγχος των λογισμικών εφαρμογών που εκπονούνται από τρίτους για 
λογαριασμό της Ρ.Α.Λ. σχετικά με την ηλεκτρονική υποστήριξη των υπαλλήλων, 

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

(ε) αρχειοθέτηση και τήρηση των αρχείων προγραμμάτων της Ρ.Α.Λ., 

(στ) βελτίωση των διαδικασιών ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και 
τηλεπικοινωνιών, 

(ζ) μέριμνα για την ένταξη της Ρ.Α.Λ. σε αναπτυξιακά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα 
διοικητικής μεταρρύθμισης, ψηφιακής σύγκλισης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
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συνεργασία με τις εκάστοτε καθ’ ύλην αρμόδιες οργανικές μονάδες της Ρ.Α.Λ., καθώς και την 
υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών, 

(η) σχεδιασμός λογισμικών εφαρμογών σύμφωνα με τις ανάγκες των υπηρεσιακών μονάδων 
της Ρ.Α.Λ. και τις ανάγκες των συστημάτων ελέγχων της, καθώς και τις αναγκαίες επεκτάσεις 
και βελτιώσεις των πληροφοριακών συστημάτων, 

(θ) διερεύνηση και υποβολή προτάσεων σε συνεργασία με τις λοιπές υπηρεσιακές μονάδες 
για θέματα πληροφοριακών συστημάτων, παρακολούθηση της εφαρμογής τους, αξιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας τους και εισήγηση για τις αναγκαίες τροποποιήσεις και 
προσαρμογές. 

7.2.4 Η Γραμματεία της Ρ.Α.Λ. έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και τους Εισηγητές 
της Ρ.Α.Λ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 

(β) γραμματειακή υποστήριξη και παρακολούθηση των συνεδριάσεων της Ρ.Α.Λ. και ιδίως 
την πρόσκληση των μελών, την κλήση των ενδιαφερομένων μερών στις συνεδριάσεις της, την 
τήρηση πρακτικών (γραπτά ή/και ηλεκτρονικά), την έκδοση, αναπαραγωγή, δημοσίευση και 
κοινοποίηση των αποφάσεων και γνωμοδοτήσεών της, 

(γ) γραμματειακή υποστήριξη των επιτροπών και των ομάδων εργασίας που συγκροτούνται 
στη Ρ.Α.Λ., την τήρηση πρακτικών, καθώς και επιμέλεια για την έκδοση, αναπαραγωγή και 
διανομή τυχόν σχετικών εγγράφων, 

(δ) μέριμνα για την επικοινωνία της Ρ.Α.Λ. με τις δικαστικές αρχές, καθώς και την ανακοίνωση 
τυχόν παραβάσεων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας στις αρμόδιες εισαγγελικές 
αρχές, 

(ε) οργάνωση και τήρηση του Πρωτοκόλλου Απορρήτων και Εμπιστευτικών Εγγράφων, του 
Πρωτοκόλλου Ευρωπαϊκών και Διεθνών Εγγράφων, του Πρωτοκόλλου της Ρ.Α.Λ. και των 
σχετικών αρχείων πρωτοτύπων και εξερχόμενων εγγράφων, καθώς και μέριμνα για τη 
διεκπεραίωση κάθε σχετικής αλληλογραφίας, 

(στ) σύνταξη ενημερωτικών και συναφών σημειωμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες 
οργανικές μονάδες και αποστολή τους στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
αναφορικά με την άσκηση μέσων κοινοβουλευτικού ελέγχου για θέματα που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., 

(ζ) τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων στο 
πλαίσιο των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (Α 74). 

7.2.5 Το Γραφείο Νομικής Υποστήριξης έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

(α) δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων της Ρ.Α.Λ., 

(β) παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τη Ρ.Α.Λ. και τις οργανικές 
μονάδες αυτής, 

(γ) εισήγηση προς τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. για την προσφυγή σε υπηρεσίες εξωτερικού 
δικηγόρου, 

(δ) εποπτεία των υποθέσεων της Ρ.Α.Λ. που ανατίθενται σε εξωτερικούς δικηγόρους. 

7.2.5.1 Του Γραφείου προΐσταται Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω με εμπειρία κυρίως σε θέματα 
δικαίου ανταγωνισμού, δημοσίων συμβάσεων και ναυτικού δικαίου ο οποίος συντονίζει το 
έργο του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, κατανέμει τις υποθέσεις και παρακολουθεί την 
πορεία τους. 
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7.2.5.2 Ο δικηγόρος που προΐσταται του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης, καθώς και οι 
δικηγόροι που το στελεχώνουν δεν επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο 
Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Ρ.Α.Λ. να αναλαμβάνουν υποθέσεις που επιφέρουν 
σύγκρουση καθηκόντων ή συμφερόντων με τις δραστηριότητες της Ρ.Α.Λ. 

7.2.6 Το Γραφείο Επικοινωνίας έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: 

α) σχεδιασμός, εισήγηση και υλοποίηση των προγραμμάτων δημοσίων σχέσεων της Ρ.Α.Λ., 

β) παρακολούθηση, επισήμανση και συλλογή ειδήσεων και δημοσιευμάτων τα οποία 
αφορούν αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Ρ.Α.Λ., δημιουργία αρχείου δημοσιευμάτων, 
καθώς και σχετική ενημέρωση των υπηρεσιακών μονάδων για θέματα που ανήκουν στις 
αρμοδιότητές τους, 

γ) έκδοση Δελτίων Τύπου σχετικά με τη δράση και τις δραστηριότητες της Ρ.Α.Λ. 

Άρθρο :8 

***Το άρθρο 8 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α 
94/27.5.2016) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

Στελέχωση μονάδων της Ρ.Α.Λ.  

Ζητήματα προσωπικού 

Άρθρο 9 

Γενικός Διευθυντής - Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων 

Η επιλογή του Γενικού Διευθυντή καθώς και των Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων 
γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις του άρθρου 84 Ν. 3528/2007 
«Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α 26), όπως ισχύει. 

Άρθρο 10 

Ειδικότητες των θέσεων του Προσωπικού και κατανομή τους στις Οργανικές Μονάδες 

 1. Οι θέσεις του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με 
πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο και 
αντίστοιχο της αλλοδαπής στους κλάδους των Ναυτιλιακών Σπουδών ή Μηχανικών ή 
Οικονομικών ή Μαθηματικών ή Νομικής ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Δημόσιας Διοίκησης ή 
Πολιτικών Επιστημών και επαγγελματική ή επιστημονική εξειδίκευση στο αντικείμενο της 
οργανικής Μονάδας που να αποδεικνύεται με τα εξής: 

α) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους μετά την απόκτηση του διδακτορικού 
διπλώματος ή 

β) μεταπτυχιακό τίτλο ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής και 
αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου. 

2. Οι θέσεις του Διοικητικού προσωπικού καταλαμβάνονται από υποψηφίους με ειδικότητα 
Διοικητικών Γραμματέων ή Διοικητικού ή Διοικητικού - Οικονομικού ή Διοικητικού - 
Λογιστικού ή Βοηθητικού προσωπικού. 

3. Για όλες τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και Διοικητικού Προσωπικού, πλην 
της θέσεως κατηγορίας ΥΕ, απαιτείται η άριστη γνώση της ελληνικής και πολύ καλή γνώση 
της αγγλικής ως και γνώση χρήσης προγραμμάτων Η/Υ. 
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4. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις για τον καθορισμό των προσόντων διορισμού σε θέσεις 
φορέων του Δημοσίου. 

5. Οι συσταθείσες με την περ. γ της παρ. 9 του άρθρου 43 του Ν. 4150/2013 θέσεις 
προσωπικού κατανέμονται ως εξής: 

(α) Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό: είκοσι πέντε (25) θέσεις οι οποίες-πέραν της θέσης του 
Γενικού Διευθυντή-κατανέμονται ανάλογα με το αντικείμενο της επιστημονικής εξειδίκευσής 
τους, συμπεριλαμβανομένου και του Προϊσταμένου της αντίστοιχης Οργανικής Μονάδας ως 
εξής: 

(αα) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς: δεκατέσσερις (14) θέσεις κατηγορίας 
ΠΕ, 

(αβ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης: δέκα (10) θέσεις 
κατηγορίας ΠΕ. 

(β) Διοικητικό Προσωπικό: δέκα (10) θέσεις οι οποίες κατανέμονται ως εξής: 

(βα) μία (1) θέση κατηγορίας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού - Οικονομικού ΙΔΑΧ, μια (1) θέση 
κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού ΙΔΑΧ και δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ 
ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων ΙΔΑΧ στη Γραμματεία της Ρ.Α.Λ., 

(ββ) δύο (2) θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων ΙΔΑΧ ανά μία σε 
κάθε Διεύθυνση ως Γραμματείς, 

(βγ) τρεις (3) θέσεις κατηγορίας ΤΕ ειδικότητας Διοικητικού - Λογιστικού ΙΔΑΧ στη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης και 

(βδ) μία (1) θέση κατηγορίας ΔΕ ειδικότητας Διοικητικού - Γραμματέων ΙΔΑΧ στη Διεύθυνση 
Οικονομικής Διαχείρισης και Διοικητικής Υποστήριξης. 

6. Στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης τρεις (3) θέσεις δικηγόρων εκ των οποίων μία θέση (1) 
προϊσταμένου για τον οποίο ισχύουν τα προβλεπόμενα στην περίπτωση 7.2.5.Ι. του άρθρου 
7 του παρόντος και δύο (2) θέσεις Δικηγόρων παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις. 

7. Δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών ως μετακλητών υπαλλήλων οι οποίοι επικουρούν τον 
Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. και έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο Π.Δ. 63/2005 και δύο (2) θέσεις 
δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου που εντάσσονται στο Γραφείο 
Επικοινωνίας. Στις θέσεις των δημοσιογράφων προσλαμβάνονται δημοσιογράφοι οι οποίοι 
συγκεντρώνουν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α. Έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή 
αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής και τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία ως 
δημοσιογράφοι. 

β. Γνωρίζουν άριστα μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική ή τη γαλλική 
ή τη γλώσσα της χώρας με τα θέματα επικοινωνίας της οποίας πρόκειται να ασχοληθούν. 

Η δημοσιογραφική ιδιότητα αποδεικνύεται από τη συμμετοχή σε αναγνωρισμένη στην 
Ελλάδα δημοσιογραφική οργάνωση ή από την προβλεπόμενη στο εδάφιο α προϋπηρεσία σε 
ημερήσια πολιτική ή οικονομική εφημερίδα και περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας ή σε 
ραδιοτηλεοπτικό ή διαδικτυακό μέσο ή σε υπηρεσίες Τύπου διεθνούς οργανισμού. Η γνώση 
της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται με διπλώματα ή πιστοποιητικά γλωσσομάθειας, όπως 
ορίζονται από τις οικείες διατάξεις (άρθρο 28 Π.δ. 50/2001). 

8. Σε όλες τις οργανικές μονάδες της Ρ.Α.Λ. προΐσταται, ανεξαρτήτως κλάδου και ειδικότητας, 
προσωπικό κατηγορίας ΠΕ. 

Άρθρο 11 
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Περίγραμμα Θέσης Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης 

1. Τα καθήκοντα του Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης είναι τα παρακάτω: 

(α) Η ευθυγράμμιση των στρατηγικών σκοπών της Γενικής Διεύθυνσης με την αποστολή της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

(β) Ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική 
Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων. 

(γ) η παροχή εμπεριστατωμένων εισηγήσεων προς τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ρ.Α.Λ. μετά 
από ανάλυση δεδομένων και αξιολόγηση κινδύνων, καθώς και η διαμόρφωση εναλλακτικών 
επιλογών βάσει της ανάλυσης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος λειτουργίας 
της Αρχής. 

***Το στοιχείο γ` αντικαταστάθηκε ως άνω με την παρ.6δ του άρθρου 123 του Ν. 
4389/2016(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

(δ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης της 
Αρχής και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

(ε) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων. 

(στ) Η διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι 
στόχοι. 

(ζ) Η έγκριση των Περιγραμμάτων Θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ) των υποκείμενων 
οργανικών μονάδων. 

(η) Η εισήγηση της ετήσιας στοχοθεσίας και η παρακολούθησή της βάσει των θεσπισμένων 
δεικτών απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών 
μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και επιχειρησιακού ανασχεδιασμού. 

(θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

(ι) Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις 
διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 12 

Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Διευθύνσεων 

1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Διευθύνσεων είναι τα παρακάτω: 

(α) Η ευθυγράμμιση των επιχειρησιακών στόχων της Διεύθυνσης με το στρατηγικό σκοπό της 
Γενικής Διεύθυνσης στην οποία υπάγεται. 

(β) Η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων βάσει των επιχειρησιακών στόχων. 

(γ) Η διασφάλιση συνθηκών οριζόντιας συνεργασίας μεταξύ των οργανικών μονάδων της 
Διεύθυνσης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης. 

(δ) Η παρότρυνση του προσωπικού για την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων της 
Διεύθυνσης. 

(ε) Η διαχείριση, ανάπτυξη και αξιοποίηση του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι 
προγραμματισμένοι στόχοι και η εισήγηση προτάσεων βελτίωσης για την κατανομή του 
ανθρώπινου δυναμικού. 

(στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν 
τροποποιήσεων. 
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(ζ) Η διαμόρφωση της ετήσιας στοχοθεσίας και ο προσδιορισμός των δεικτών μέτρησης 
αυτής σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των Τμημάτων. 

(η) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

(θ) Η παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών και ο προσδιορισμός οργανωτικών, 
λειτουργικών και επιχειρησιακών βελτιώσεων των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης. 

(ι) Η εκπροσώπηση της Διεύθυνσης, όπου απαιτείται. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις 
διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 13 

Περιγράμματα Θέσεων Προϊσταμένων Τμημάτων 

1. Τα καθήκοντα των προϊσταμένων Τμημάτων είναι τα παρακάτω: 

(α) Η λειτουργική διασύνδεση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων με τους επιχειρησιακούς 
στόχους της υπερκείμενης Διεύθυνσης. 

(β) Η συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση και παρουσίαση των απαραίτητων δεδομένων για 
την υποστήριξη της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. 

(γ) Η παρότρυνση των υπαλλήλων για την υλοποίηση των δράσεων του Τμήματος. 

(δ) Η ορθολογική κατανομή του αντικειμένου και των εισερχομένων στους υπαλλήλους του 
Τμήματος. 

(ε) Η διασφάλιση συνθηκών συνεργασίας με άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου και λοιπών 
φορέων της Δημοσίας Διοίκησης. 

(στ) Η ανίχνευση επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού και η διαμόρφωση ευκαιριών 
μάθησης για το σύνολο αυτού. 

(ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης για ζητήματα σύστασης, τροποποίησης και 
κατάργησης θέσεων εργασίας και των σχετικών ΠΘΕ του Τμήματος. 

(η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο και 
η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. 

(θ) Η αξιολόγηση του προσωπικού σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

(ι) Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος και η τήρηση 
των προβλεπομένων προθεσμιών. 

2. Επιπρόσθετα καθήκοντα που απορρέουν από αρμοδιότητες που περιγράφονται σε 
ειδικότερη κείμενη νομοθεσία ή σε ειδικότερες σχετικές κανονιστικές διατάξεις 
διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 14 

Προσλήψεις - Αποσπάσεις προσωπικού στη Ρ.Α.Λ. 

1. Η πλήρωση των θέσεων γίνεται: 

α) με διορισμό ή πρόσληψη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Α 28), 

β) με μετάταξη ή απόσπαση μόνιμων ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός 
ορίζεται από το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 (Α 28). Η μετάταξη και η απόσπαση 
διενεργούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του 
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αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου 
οργάνου, οι δε μετατασσόμενοι και αποσπασμένοι οφείλουν να συγκεντρώνουν τα 
προσόντα του αντίστοιχου διοριζόμενου ή προσλαμβανόμενου (άρθρο 43 παρ. 10α Ν. 
4150/2013). 

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατόν να 
διατίθεται ή αποσπάται στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιμενικό Σώμα και σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα από τον 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών 
Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

3. Η πρόσληψη δικηγόρων πραγματοποιείται σύμφωνα με την ειδική διοικητική διαδικασία 
των κείμενων διατάξεων του άρθρου 11 Ν. 1649/1986 «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα 
Δικηγόρων» (Α 149), όπως ισχύει. 

Άρθρο 15 

Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο - Εκθέσεις Αξιολόγησης 

 1. Στη Ρ.Α.Λ. συνιστάται Υπηρεσιακό Συμβούλιο το οποίο λειτουργεί και ως Πειθαρχικό 
Συμβούλιο και ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το παρόν προεδρικό διάταγμα. 

2. Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι πενταμελές και αποτελείται από τους εξής: 

(α) δύο Μέλη της Ρ.Α.Λ. με τους αναπληρωτές τους που ορίζονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. 
ο οποίος καθορίζει και το μέλος που είναι Πρόεδρος του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, 

(β) Γενικό Διευθυντή της Ρ.Α.Λ. με έναν προϊστάμενο Διεύθυνσης ως αναπληρωτή του. Σε 
περίπτωση που δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής ως μέλος του υπηρεσιακού συμβουλίου 
ορίζεται, από τον Πρόεδρο, προϊστάμενος Διεύθυνσης με τον αναπληρωτή του, 

(γ) δύο αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων της Ρ.Α.Λ. με τους αναπληρωτές τους. 

3. Τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και οι αναπληρωτές τους ορίζονται για θητεία δύο 
ετών που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου με απόφαση που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., 
το μήνα Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Ειδικά για την πρώτη θητεία του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου, τα μέλη του ορίζονται αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων του προσωπικού 
της Ρ.Α.Λ. και η θητεία τους λήγει στο τέλος του επόμενου έτους από το οποίο έχουν οριστεί. 
Κατά τη διάρκεια της θητείας των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου απαγορεύεται η 
αντικατάστασή τους, εκτός εάν συντρέχουν αποδεδειγμένα σοβαροί υπηρεσιακοί ή 
προσωπικοί λόγοι. 

4. Για το προσωπικό της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται από το Γενικό Διευθυντή και τον Προϊστάμενο 
κάθε Υπηρεσιακής Μονάδας το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους έκθεση αξιολόγησης η οποία 
αφορά το προηγούμενο έτος και καταχωρίζεται στον ατομικό τους φάκελο (μητρώο). 

5. Η έκθεση αξιολόγησης για το Γενικό Διευθυντή της Ρ.Α.Λ. συντάσσεται από τον Πρόεδρο 
και το οριζόμενο από τη Ρ.Α.Λ. μέλος της. 

6. Στις εκθέσεις αξιολόγησης βαθμολογούνται τα εξής: 

(α) η γνώση του αντικειμένου, δηλαδή η επαγγελματική επάρκεια, η ικανότητα εφαρμογής 
των γνώσεων και της εμπειρίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων, 

(β) το ενδιαφέρον και η δημιουργικότητα, δηλαδή το ενδιαφέρον και η αφοσίωση στην 
εργασία, η πρωτοβουλία, οι καινοτομίες, η εκπόνηση σχετικών με την υπηρεσία μελετών, 
άρθρων ή προτάσεων και η ανάληψη ευθυνών, 
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(γ) οι υπηρεσιακές σχέσεις και η συμπεριφορά, δηλαδή η συμπεριφορά προς τους πολίτες, η 
εξυπηρέτηση του κοινού, η επικοινωνία και συνεργασία με τους υπαλλήλους και τις άλλες 
υπηρεσίες, 

(δ) η αποτελεσματικότητα, δηλαδή η ποιότητα και η ποσότητα της εργασίας, η ικανότητα 
προγραμματισμού, οργάνωσης, συντονισμού και ελέγχου των εργασιών του. 

7. Στις εκθέσεις αξιολόγησης το προσωπικό χαρακτηρίζεται συνθετικά για το προηγούμενο 
έτος ως Άριστο, Λίαν Καλό, Καλό, Μέτριο και Ανεπαρκές. Η κατάταξη αυτή γίνεται με βάση 
το μέσο όρο των βαθμολογήσεων και των βαθμών των κρινόμενων σημείων, σύμφωνα με 
εγκύκλιο που εκδίδει ανά τριετία η Ρ.Α.Λ. Η έκθεση αξιολόγησης κοινοποιείται στον 
υπάλληλο τον οποίο αφορά. 

8. Οι υπάλληλοι, με εξαίρεση εκείνους των οποίων η έκθεση αξιολόγησης συντάσσεται από 
τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., μπορούν να προσφεύγουν στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά των 
εκθέσεων αξιολόγησης που τους αφορούν. Η προσφυγή αυτή είναι δυνατή μόνο για την πιο 
πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης και το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την κοινοποίησή της 
στον υπάλληλο. 

9. Οι υπάλληλοι μπορούν να προσφεύγουν κατά δυσμενών αποφάσεων του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου στη Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

10. Το προσωπικό της Ρ.Α.Λ. για όλα τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του που δε 
ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγματος υπάγεται στις 
διατάξεις του Ν. 3528/2007 (Α 26) και του Π.δ. 410/1988 (Α` 191), όπως ισχύουν κάθε φορά. 

Άρθρο :16 

***Το άρθρο 16 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

Άρθρο :17 

***Το άρθρο 17 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

Άρθρο :18 

***Το άρθρο 18 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

Άρθρο :19 

***Το άρθρο 19 ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ με την παρ.2 του άρθρου 132 του Ν. 4389/2016 

(ΦΕΚ Α 94/27.5.2016) 

Άρθρο δεύτερο 

Η ισχύς του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση 
του παρόντος Διατάγματος. 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 
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Β. Υπουργικές Αποφάσεις 

ΥΑ ΠΔ 1000.0/93971/2018 (ΦΕΚ Β’ 5840/27-12-2018) Καθορισμός και επιβολή τέλους για 
τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και 
απόδοσης αυτού.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 124, 108-123, 125-126 και 132 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για 
την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις.» (Α' 94), β) του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 
διατάξεις» (Α' 118), γ) του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (Α' 40), 

δ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145), 

ε) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285), 

στ) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α 152)  

ζ) του άρθρου 15 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α' 63, Διόρθ. σφάλμ. σε Α' 72), 

η) των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),  

θ) του Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 

ι) του Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180), 

ια) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε 
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114), 

ιβ) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 
210), 

ιγ) του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 
160),  

ιδ) της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/09/2009 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθμ. 2007/71/ΕΚ» (Β' 412), 

ιε) της 429/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).  
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2. Την αριθμ. 2811.8/43159/2018/08-06-2018 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας είναι: 

α) Ο καθορισμός του ύψους του τέλους που επιβάλλεται επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., 
καθώς και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και των λοιπών φορέων διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένων, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 
Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
και 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111/41/2009 (Β' 412) κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 124 του ν. 4389/2016. 

β) Ο καθορισμός των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των 
ανωτέρω τελών. 

Άρθρο 2 

Χαρακτήρας Τέλους 

Στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων του άρθρου 1 και για τη διασφάλιση ετοιμότητας, 
πλήρους λειτουργικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), επιβάλλεται το προβλεπόμενο στην παρούσα ετήσιο ανταποδοτικό 
τέλος για τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που παρέχει η Αρχή. 

Άρθρο 3 

Καθορισμός ύψους και πεδίου Τέλους 

Το τέλος του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε ποσοστό 0,3% επί των συνολικών ετήσιων 
εσόδων για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και 
0,2% επί των ετήσιων εσόδων των λοιπών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων. Στους ανωτέρω 
λοιπούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που διαχειρίζονται 
ή εκμεταλλεύονται ή λειτουργούν ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη του 
άρθρου 4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά προκύπτουν από τις 
καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα στο τέλος 
κάθε οικονομικού έτους, οι οποίες κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Λ. το δεύτερο δεκαπενθήμερο του 
Μαΐου του επόμενου της χρήσης έτους. 

Άρθρο 4 

Όργανα είσπραξης 

Το ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ. σε δύο (2) 
δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έναντι εξόφλησης εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου 
του Ιανουαρίου, και η δεύτερη δόση εντός του δεύτερου δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε 
έτους. Για την απόδειξη της κατάθεσης κοινοποιείται στη Ρ.Α.Λ. το σχετικό διπλότυπο της 
Τράπεζας ή το αποδεικτικό ηλεκτρονικής καταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ.  

Άρθρο 5 

Μη εμπρόθεσμη καταβολή Τελών 
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Αν δεν γίνει εμπρόθεσμη ή προσήκουσα καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους της 
παρούσας, η βεβαίωση και είσπραξή του διενεργείται μετά από καταλογιστική απόφαση που 
εκδίδει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
(Κ.Ε.Δ.Ε.).  

Άρθρο 6 

Μεταβατική διάταξη 

Ως χρόνος καταβολής του τέλους της παρούσας για το έτος 2018, ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 
2018, υπολογιζόμενου του τέλους στα ποσοστά του άρθρου 3 επί των ετήσιων εσόδων του 
φορολογικού έτους 2017. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός Εσωτερικών  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

113 

 

YA Αριθμ. 3000.0/51279/2019 (ΦΕΚ B' 2896/05.07.2019)  

(Σημειωτέον ότι δυνάμει του άρθρου 50 του Ν. 4770/2021 καταργήθηκε το άρθρο 113Α του 
Ν. 4389/2016 και συνακόλουθα η αρμοδιότητα της Αρχής για την επιβολή και είσπραξη των 
κατωτέρω προστίμων) 

Σύστημα κυρώσεων κατ' άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου 
όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις:  

α) Του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (ΕΕΕΕ 
L57/1/3.3.2017) και ειδικότερα του άρθρου 19,  

β) του άρθρου 113Α και των άρθρων 108 έως 124 και 132 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες 
διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), ως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

γ) του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α' 145),  

δ) του ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης 
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και άλλες διατάξεις» 
(Α' 126),  

ε) του ν. 4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες 
διατάξεις» (Α' 39),  

στ) του άρθρου 15 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 
(ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α' 63),  

ζ) του 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),  

η) του ν. 4609/2019 «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, 
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α' 67/03.05.2019),  

θ) του άρθρο 13 του ν. 743/1977 «Περί προστασίας του θαλασσίου Περιβάλλοντος και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων» (Α' 319),  

ι) του ν. 4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής 
συμμετοχής στην ακτοπλοία, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα 
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α' 184), όπως ισχύει,  
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ια) της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 
137),  

ιβ) του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α'45), όπως ισχύει,  

ιγ) του άρθρου 13 του π.δ. 55/1998 «Προστασία του Θαλασσίου Περιβάλλοντος» (Α' 58),  

ιδ) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» 
που κυρώθηκε με το άρθρο του π.δ. 63/2005 (Α' 98),  

ιε) του άρθρου 2 του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),  

ιστ) του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α' 26),  

ιζ) του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 
160),  

ιη) της 96/2019 απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, η οποία ελήφθη κατά την 49η 
Συνεδρίαση της 4ης Απριλίου 2019 με θέμα «Αποστολή γνώμης κατ' άρθρον 113Α του ν. 
4389/2016 για το σύστημα κυρώσεων κατ' άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352».  

2. Την από 12.4.2019 γνώμη του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, κατ' άρθρον 
113Α του ν. 4389/ 2016, με θέμα «Περί του συστήματος κυρώσεων κατ' άρθρον 19 του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων».  

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει: 

Άρθρο 1 

Σκοπός  

1. Με την παρούσα, σκοπούνται η συμμόρφωση με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017, 
«για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων 
για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων», που έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EEL 57/1/3.3.2017) (εφεξής Κανονισμός), και η 
υιοθέτηση ενός πλήρους συστήματος κυρώσεων, επιβαλλομένων σε περιπτώσεις 
παραβάσεων των διατάξεών του.  

2 Η παρούσα εφαρμόζεται επί του πεδίου εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352. Για την 
αρτιότερη ερμηνεία των διατάξεων της παρούσας ακολουθούνται και οι ορισμοί του άρθρου 
2 του Κανονισμού, καθώς και το γενικότερο πλαίσιο, ως ερμηνευτικό εργαλείο, που 
παρουσιάζονται στο προοίμιο του Κανονισμού. 

Άρθρο 2 
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Αρμόδιο Όργανο, Γενικές διατάξεις  

1. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Αρχή στη συνέχεια του παρόντος) με αιτιολογημένη απόφαση 
της επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές και κυρώσεις κατά φορέων διαχείρισης λιμένων 
(εφεξής Φ.Δ.Λ.) και παροχών λιμενικών υπηρεσιών (εφεξής Πάροχοι), ήτοι κατά φυσικών 
προσώπων και πάσης φύσεως νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τις 
παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού που αναφέρονται στο άρθρο 4.  

2. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις κατηγοριοποιούνται σε χρηματικές κυρώσεις τύπου Α.1, 
τύπου Α.2 και τύπου Α.3, υψηλής, μέσης και χαμηλής βαρύτητας και σε μέτρα 
αποκατάστασης, τύπου «Β».  

3. Για την κατηγοριοποίηση των ανωτέρω κυρώσεων, λαμβάνεται υπόψη η βαρύτητα και 
τύπος της κάθε παράβασης, η φύση της παραβιαζόμενης ουσιαστικής ή διαδικαστικής 
διάταξης του Κανονισμού, η χρονική διάρκεια των αποτελεσμάτων, που επιφέρουν, και η 
διατήρηση παρατεταμένης κατάστασης αντίθετης προς τον Κανονισμό. 4. Οι κυρώσεις της 
παρούσης δεν αποκλείουν την επιβολή και άλλων, περαιτέρω, κυρώσεων, μέτρων ή/και 
ποινών βάσει της εκάστοτε ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. 

Άρθρο 3 

Κατηγοριοποίηση των ποινών  

1. Για τις παραβάσεις του Κανονισμού επιβάλλονται ποινές τύπου «Α.1», τύπου «Α.2», τύπου 
«Α.3» και τύπου «Β», οι οποίες είναι οι εξής:  

α. Κύρωση τύπου «Α.1» αποτελεί χρηματική ποινή υψηλής βαρύτητας, η οποία ανέρχεται 
από 0,1% μέχρι 1% του συνολικού ετησίου κύκλου εργασιών του Φ.Δ.Λ. ή του Παρόχου, που 
πραγματοποίησαν κατά την τελευταία διαθέσιμη χρήση, υπολογιζόμενη από την ημερομηνία 
που ορίζεται στην απόφαση.  

β. Κύρωση τύπου «Α.2» αποτελεί χρηματική ποινή μέσης βαρύτητας, η οποία ανέρχεται από 
1/24 μέχρι του 1/12 του ετησίου κύκλου εργασιών της υπηρεσίας συγκεκριμένου λιμένα, για 
τον Φ.Δ.Λ. ή Τον Πάροχο, για κάθε μήνα που διήρκεσε η παράβαση, υπολογιζόμενη από την 
ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση.  

γ. Κύρωση τύπου «Α.3» αποτελεί χρηματικό πρόστιμο, ανερχόμενο από 2.500 έως μέχρι 
30.000 € ευρώ για κάθε παράβαση.  

δ. Η Αρχή δύναται με απόφασή της να επιβάλλει Κύρωση τύπου «Β», και συγκεκριμένα: i. να 
ακυρώσει απόφαση ή άλλη πράξη των Φ.Δ.Λ. αντίθετη προς τις διατάξεις του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2017/352 και της παρούσης, ή ii) να υποχρεώσει τους Φ.Δ.Λ. ή Παρόχους σε 
συγκεκριμένη πράξη ή παράλειψη. 

Άρθρο 4 

Παραβάσεις  

Παραβάσεις του Κανονισμού αποτελούν οι ακόλουθες πράξεις ή παραλείψεις:  

1. α) Η εισαγωγή και επιβολή ελαχίστων απαιτήσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
μη συγκαταλεγομένων στην παρ. 2 του άρθρου 4 του Κανονισμού, ή μη πληρουσών τα 
κριτήρια νομιμότητας κατ` άρθρον 4 παρ. 4 του Κανονισμού (διαφανείς, αντικειμενικές, μη 
εισάγουσες διακρίσεις, αναλογικές και σχετικές με την κατηγορία και τη φύση της λιμενικής 
υπηρεσίας), από τον Φ.Δ.Λ. (άρθρα Κανονισμού 4.1, 4.2, 4.4α και σημεία Προοιμίου 13, 
14,15).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 και κύρωση τύπου Β.  
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2. α) Η παροχή ανεπαρκούς ή αδιαφανούς ή εισάγουσας διακρίσεις πρόσβασης στις 
πληροφορίες και στις ειδικές γνώσεις για τις τοπικές συνθήκες, από τον Φ.Δ.Λ. (άρθρα 
Κανονισμού: 4.2, 4.4α, 4.5).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1.  

3. α) Η έλλειψη δημοσίευσης από τον Φ.Δ.Λ. της απόφασης με αντικείμενο: α. την επιβολή 
ελάχιστων απαιτήσεων ή, και β. τη διαδικασία για τη χορήγηση του δικαιώματος παροχής 
υπηρεσιών εντός προθεσμίας τριών μηνών προ έναρξης ισχύος αυτών (άρθρο Κανονισμού: 
4 παρ. 6 εδ.α).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση τύπου A3 και κυρώσεις 
τύπου Β.  

4. α) Η μη τήρηση της δημοσιευθείσας διαδικασίας χορήγησης δικαιώματος παροχής 
λιμενικών υπηρεσιών από τον Φ.Δ.Λ. (άρθρα Κανονισμού 4.2, 4.4α, 4.4β, 4.5, 4.6 εδ. β, 5.1 
και σημεία Προοιμίου 13 έως 15).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 ή κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση 
τύπου A3 και κυρώσεις τύπου Β.  

5. α) Η παράλειψη άσκησης ή πλημμελής τήρηση των υποχρεώσεων εποπτείας της τήρησης 
ελαχίστων απαιτήσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών από τον Φ.Δ.Λ., μέχρι τη λήξη 
του δικαιώματος κάθε Παρόχου, ή η άσκηση εποπτείας κατά παράβαση του άρθρου 5 παρ. 
1 του Κανονισμού (άρθρα Κανονισμού: 4 παρ. 2, 4 παρ. 4 περ. α, 4 παρ. 4 περ. β, 4 παρ. 6 εδ. 
β, 5 παρ. 1 και σημεία Προοιμίου 13 έως 15).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 ή κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση 
τύπου A3 και κυρώσεις τύπου Β.  

6. α) Η έλλειψη ή πλημμελής συμμόρφωση ή μη εκπλήρωση του Παρόχου προς τις ελάχιστες 
απαιτήσεις από την είσοδό του στον λιμένα μέχρι τη λήξη του δικαιώματος του παροχής 
λιμενικής υπηρεσίας (άρθρα Κανονισμού: 4 παρ. 4 περ. β, 4 παρ. 2, 5 παρ.1,5 παρ. 4, 6 παρ. 
1,7).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 ή κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση 
τύπου A3.  

7. α) Η μη νόμιμη άρνηση ή μη νόμιμη χορήγηση από τον Φ.Δ.Λ. δικαιώματος παροχής 
λιμενικών υπηρεσιών σε Πάροχο, βάσει της απόφασης ορισμού των ελαχίστων απαιτήσεων 
(άρθρα Κανονισμού: 5 παρ. 2, 5 παρ. 1,4 παρ. 1, 4 παρ. 2, 4 παρ. 6).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 και κυρώσεις τύπου Β.  

8. α) Η εκπρόθεσμη χορήγηση από τον Φ.Δ.Λ. σε πάροχο δικαιώματος παροχής λιμενικών 
υπηρεσιών από την παραλαβή αιτήσεως και των απαιτούμενων εγγράφων (άρθρα 
Κανονισμού: 5 παρ. 2, 5 παρ. 1,4 παρ. 1,4 παρ. 2).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α2.  

9. α) Ο μη νόμιμος ή αναιτιολόγητος περιορισμός ή τερματισμός από τον Φ.Δ.Λ. 
συγκεκριμένου Παρόχου από την παροχή λιμενικής υπηρεσίας (άρθρα Κανονισμού: 5 παρ. 
4, 5 παρ. 1,4 παρ. 1,4 παρ. 4 περ. β, 4 παρ. 2, 7 και στοιχεία προοιμίου: 24- 29).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 ή κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση 
τύπου A3.  
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10. α) Η μεταβολή των συνθηκών και των ουσιαστικών προϋποθέσεων που επέτρεψαν την 
έκδοση απόφασης Περιορισμού των Παροχών, κατά την διάρκεια της παροχής λιμενικών 
υπηρεσιών. (άρθρα Κανονισμού: 6 παρ. 1.6 παρ. 3).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Β.  

11. α) Η απόκρυψη ή παραποίηση στοιχείων από τον Φ.Δ.Λ. ή τον Πάροχο που δικαιολογούν 
την ανάκληση της απόφασης περιορισμού, ή η υπαίτια μη πλήρωση των ουσιαστικών 
προϋποθέσεων κατά την διάρκεια της παροχής (άρθρα Κανονισμού: 6 παρ. 1, 6 παρ. 3).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 για τον φορέα ή/ και τον πάροχο.  

12. α) Ο μη προσήκων ή μη νόμιμος περιορισμός αριθμού των Παροχών από τον Φ.Δ.Λ. 
(άρθρο Κανονισμού: 6 παρ. 1).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 και κυρώσεις τύπου Β.  

13. α) Ο μη προσήκων ή μη νόμιμος περιορισμός αριθμού Παροχών από τον Φ.Δ.Λ. ενώ 
ταυτόχρονα παρέχει και ο ίδιος την υπηρεσία. (άρθρα Κανονισμού: 6 παρ. 1,8).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 και κυρώσεις τύπου Β.  

14. α) Η ανεπαρκής παροχή λιμενικών υπηρεσιών από Πάροχο δημόσιας υπηρεσίας (άρθρα 
Κανονισμού: 7 παρ. 1,6 παρ. 1, 7 παρ. 4).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1, κύρωση τύπου Α2 και κύρωση 
τύπου A3. (Σημειώνεται ότι επιβάλλεται από τον Φορέα Διαχείρισης Λιμένων περιορισμός ή 
έκπτωση και αντικατάσταση Παρόχου από το δικαίωμα παροχής υπηρεσίας, ενώ τυχόν 
κατάπτωση εγγυήσεων, ρητρών ή άλλων συμβατικών ποινών δεν αποκλείονται.)  

15. α) Η παράλειψη ή μη λήψη από Φ.Δ.Λ. κατάλληλων μέτρων, για την αποτελεσματική 
πρόληψη, τον εντοπισμό και την επανόρθωση συγκρούσεων συμφερόντων που προκύπτουν 
κατά τη διεξαγωγή διαδικασιών σύναψης σύμβασης μετά την απόφαση περιορισμού των 
παροχών, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού και της προετοιμασίας της διαδικασίας, 
καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης, ούτως ώστε να αποφεύγονται τυχόν 
στρεβλώσεις του ανταγωνισμού και να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων των 
οικονομικών φορέων (άρθρο Κανονισμού: 6 παρ. 6).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α2.  

16. α) Ο Φ.Δ.Λ. εποπτεύει την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπου έχουν επιβληθεί 
υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, κατά μη προσήκοντα ή ανεπαρκή τρόπο ή εισάγοντα 
διακρίσεις (άρθρα Κανονισμού: 7 παρ. 3, 6 παρ. ).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 ή κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση 
τύπου A3.  

17. α) Η μη νόμιμη αντικατάσταση αναδόχου δημόσιας υπηρεσίας από τον Φ.Δ.Λ. (άρθρα 
Κανονισμού: 7 παρ. 4, 6 παρ. 1).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1, κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση τύπου 
A3 και κυρώσεις τύπου Β.  

18. α) Οι Πάροχοι μη νομίμως παραλείπουν ή παραβαίνουν την ανάληψη υποχρεώσεων 
μεταβίβασης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων απερχόμενου παρόχου λιμενικών υπηρεσιών 
που προκύπτουν από σύμβαση εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει τεθεί τέτοια 
απαίτηση από τον Φ.Δ.Λ. (άρθρο Κανονισμού: 9 παρ. 3).  
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β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 ή κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση 
τύπου A3 και κυρώσεις τύπου Β.  

19. α) Ο Φ.Δ.Λ. δεν τηρεί ή τηρεί μη νομίμως τις προσυμβατικές και συμβατικές διαδικασίες 
για τη μεταβίβαση προσωπικού. (άρθρο Κανονισμού: 9 παρ. 4). β) Για την παράβαση αυτή 
επιβάλλεται κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση τύπου A3 και κυρώσεις τύπου Β.  

20. α) Ο Φ.Δ.Λ. δεν τηρεί ή τηρεί ανεπαρκώς ή μη πλήρη ή μη αληθή στοιχεία και 
λογαριασμούς του λογιστικού συστήματος περί δημόσιας χρηματοδότησης (κατά 
περιεχόμενο και χρόνος διατήρησης βιβλίων). (άρθρα Κανονισμού: 11 παρ. 1, 11 παρ. 4).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου A3 και κυρώσεις τύπου Β.  

21. α) Ο Φ.Δ.Λ. δεν τηρεί ή τηρεί ανεπαρκείς ή μη αληθείς χωριστούς λογαριασμούς (για την 
παροχή λιμενικής υπηρεσίας ή βυθοκόρησης από τον Φ.Δ.Λ. ή οντότητα για λογαριασμό 
του). (άρθρα Κανονισμού: 11 παρ. 2,11 παρ. 1).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου A3 και κυρώσεις τύπου Β. 

22. α) Ο Φ.Δ.Λ. καθορίζει μη νομίμως αδιαφανώς, μη αντικειμενικώς, εισάγοντα διακρίσεις, 
μη αναλογικά με το κόστος της υπηρεσίας, μη αναγνωρίσιμα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και 
υποδομών. (άρθρα Κανονισμού: 12 παρ. 1, 12 παρ. 2, 13 παρ. 1, 13 παρ. 4).  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου Α1 ή κύρωση τύπου Α2 ή κύρωση 
τύπου A3.  

23. α) Η παράλειψη ενημέρωσης των παροχών από τον Φ.Δ.Λ. σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 
5 του Κανονισμού για την εισαγωγή και αλλαγή των τελών λιμενικών υποδομών.  

β) Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται κύρωση τύπου A3. 

Άρθρο 5 

1. Σε περιπτώσεις όπου επιβάλλεται και η λήψη μέτρων ή η τήρηση άλλων διαδικασιών για 
την ρύθμιση του ανταγωνισμού, δύναται να επιβληθεί με απόφαση της Αρχής πρόστιμο, σε 
αντιστοιχία με τις προβλέψεις για τις παραβάσεις και το ύψος των ποινών του προηγούμενου 
άρθρου. Σε περιπτώσεις εξακολούθησης της παράβασης, μετά την απόφαση επιβολής ποινής 
από την Αρχή, επιβάλλεται από αυτή, ήτοι την Αρχή, πρόστιμο μέχρι 10.000€ για κάθε ημέρα 
υπέρβασης της προθεσμίας που έχει ταχθεί για την αποκατάσταση.  

2. Για την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις τύπου «Α.1» και «Α.2» αξιολογείται η 
συμπεριφορά του Φ.Δ.Λ. ή του παρόχου, η φύση της διαπραττόμενης παράβασης και η 
σοβαρότητα αυτής, οικονομικά αποτιμώμενη.  

3. Σε περίπτωση επιβολής περισσοτέρων ποινών, επιβάλλεται στο 100% η μεγαλύτερη 
οικονομικά κύρωση. Κάθε δε επόμενη, επιβάλλεται σε ποσοστό 50%.  

4. Δεν αποκλείεται παραπομπή από την Αρχή προς αρμόδια πειθαρχικά όργανα και τον 
αρμόδιο εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης. 

Άρθρο 6 

Λήψη Ρυθμιστικών Μέτρων  

Η Αρχή λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα προς το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, τα οποία 
κρίνονται αναγκαία προκειμένου να διασφαλίζονται η εφαρμογή των διατάξεων του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, η ύπαρξη συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών. 

Άρθρο 7 
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Τρόπος Είσπραξης Προστίμων  

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται, καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής εντός 
εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου. Για την απόδειξη της 
κατάθεσης κοινοποιείται στην Αρχή το σχετικό διπλότυπο της Τράπεζας ή το αποδεικτικό 
ηλεκτρονικής καταβολής στον τραπεζικό λογαριασμό της Αρχής. Αν δεν γίνει εμπρόθεσμη ή 
προσήκουσα καταβολή του προστίμου, η βεβαίωση και είσπραξη του διενεργείται μετά από 
καταλογιστική απόφαση που εκδίδει η Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.). 

Άρθρο 8 

Άλλες Διατάξεις  

1. Για φερόμενες παραβάσεις του Κανονισμού, η Αρχή δύναται να ζητά πρόσβαση σε κάθε 
είδους στοιχείο και πληροφορία, σύμφωνα με τα άρθρα 108 επ. του ν. 4389/2016, όπως 
ισχύουν.  

2. Κατά των αποφάσεων των Φ.Δ.Λ., με αντικείμενο ιδίως την αντικατάσταση, αποκλεισμό 
και έκπτωση, οι οποίες αποφάσεις εκδίδονται κατά την άσκηση εποπτείας επί των παροχών 
λιμενικών υπηρεσιών, ασκείται ενώπιον της Αρχής ενδικοφανής προσφυγή κατ` άρθρον 18 
του Κανονισμού 2017/352, εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίησή τους στον 
Πάροχο, άλλως από τη γνώση της πράξης. Η Αρχή αποφαίνεται εντός τριών μηνών από την 
παραλαβή της προσφυγής, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις.  

3. Κατά των αποφάσεων της Αρχής ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του Διοικητικού 
Εφετείου. Προσφυγή μπορεί να υποβάλει και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής. 

Άρθρο 9 

Τελικές Διατάξεις  

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.  

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Πειραιάς, 4 Ιουλίου 2019  

Ο Υπουργός ΦΩΤΙΟΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 
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Γ. Πράξεις ΡΑΛ δημοσιευθείσες σε ΦΕΚ 

Αριθμ. 2/2020 (ΦΕΚ Β’ 919/18.03.2020) 

Δεσμευτική οδηγία της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ» 
(Ρ.Α.Λ.).  

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. α. Τον Κανονισμό ΕΕ 2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης.12.2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της 'Ενωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 
661/2010/ΕΕ.».  

β. Τον Κανονισμό ΕΕ 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης.02.2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων».  

γ. Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης.11.2000 
(L332/81) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου».  

δ. Την Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης.12.2007 (L329/33) «για τροποποίηση του 
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου». 

ε. Το Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.», άρθρο 21ο.  

στ. Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
94), και ιδίως το Άρθρο 112, όπως ισχύει. 

ζ. Το Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 147). 

η. Το Ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την 
οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις» (Α’ 148). 

θ. Το Ν.4504/2017 «Νόμος 4504/2017 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε 
θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της 
κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση 
διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 184), άρθρο 105. 

ι. Το 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.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 1, 45 έως 
48. 

ια. Το π.δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει, 
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ιβ. Την υπ’ αρ. 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29.11.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση 
αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των 
παρεχομένων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε.(Ο.Λ.Β. Α.Ε. )» (ΦΕΚ Β 2341) 

ιγ. Την υπ’ αρ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση 
με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» (Β’ 412), όπως ισχύει.  

ιδ. Την υπ’ αρ. 3113.11/31087/2016/11.04.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και 
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 1111).  

ιε. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών 
και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 
299/19.06.2017), 

ιστ. Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

2. Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 150/2020 με θέμα «Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του 
Ν.4389/2016» (ΑΔΑ: 67ΝΓ46Μ445-ΥΜΞ). 

Εκδίδει την παρούσα δεσμευτική οδηγία προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε., οι διατάξεις της οποίας έχουν 
ως ακολούθως: 

Άρθρο Μόνο 

1. Το σταθερό τέλος, το οποίο προβλέπει η παράγραφος 4 της ΚΥΑ 
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-2007 (ΦΕΚ Β’ 2341) με τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ», όπως ισχύει, επιμερίζεται ως εξής: 

Κατηγορία Πλοίων και Χρέωσης 
Σταθερό Τέλος 
(σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 
Πετρελαιοειδών 
Αποβλήτων (σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 
Στερεών 
Απορριμμάτων 
(σε €) 

Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια 
και κρουαζιερόπλοια (€ / κατάπλου) 

   

] ≤ 2.500 κ.ο.χ.  245,70 165,23 80,47 

] 2.501 – 5.000 κ.ο.χ. 336,70 226,43 110,27 

] 5.001 – 10.000 κ.ο.χ. 518,70 348,82 169,88 

] > 10.001 κ.ο.χ. 700,70 471,21 229,49 

Επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία (€ / μήνα) 341,25 202,91 138,34 

Υδροπτέρυγα, ταχύπλοα επιβατηγά πλοία > 
100 κ.ο.χ. (€ / μήνα) 

332,15 51,46 280,69 
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Κατηγορία Πλοίων και Χρέωσης 
Σταθερό Τέλος 
(σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 
Πετρελαιοειδών 
Αποβλήτων (σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 
Στερεών 
Απορριμμάτων 
(σε €) 

Σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στο 
λιμένα Βόλου (Μεταφ. ικαν. > 12 ατόμων) (€ 
/ μήνα) 

18,20 10,82 7,38 

 

2. Την υποχρέωση αποζημίωσης πλοίου σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης 
πλοίου, οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του υπόχρεου παραλαβής αποβλήτων της παραγράφου 
4 της ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 επέχει έκαστος πάροχος.  

3. Πλοία τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εκπτώσεων, καταβάλλουν το 
αναλογούν τέλος ανά κατηγορία αποβλήτου. Η δυνατότητα ένταξης σε εκπτωτική κατηγορία, 
σύμφωνα με την ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 και 3113.11/31087/2016/11-4-2016, 
εφαρμόζεται διαζευκτικά ανά κατηγορία αποβλήτων.  

4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσας 
λήγει με την πάροδο 4 μηνών από την δημοσίευση της παρούσας, άλλως μέχρι την έκδοση 
των προς αντικατάσταση ισχυουσών Υπουργικών Αποφάσεων.  

Πειραιάς, 9 Μαρτίου 2020  

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. 1/2020 (ΦΕΚ Β’ 4833/04.11.2020) 

Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου, όσον αφορά στην παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 
λιμένων της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων».  

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1) Τον Κανονισμό ΕΕ/2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης.12.2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αρ. 661/2010/EE.»  

2) Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης 
Φεβρουαρίου 2017 (L57/1) για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων  

3) Την Οδηγία 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Απριλίου 2019 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση 
αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της 
οδηγίας 2000/59/ΕΚ  

4) Την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Πράσινη Βίβλος για τους θαλάσσιους λιμένες και τη θαλάσσια 
υποδομή» COM(97)678 Τελικό  

5) Την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική» 
Βρυξέλλες, 18.10.2007, COM(2007) 616 τελικό  

6) Την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Λιμένες: κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης, 
Βρυξέλλες, 23.5.2013, COM(2013) 295 τελικό 

7) Το Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 45),όπως 
ισχύει  

8) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 94).  

9) Το Ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την 
οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 148), όπως ισχύει.  

10) Το Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 63). Σελίδα 4 από 26  

11) Το 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.» (ΦΕΚ Α' 35).  

12) Ο Ν.4607/2019 «[…] ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 65).  

13) Το ΠΔ 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος.» (ΦΕΚ Α' 164).  

14) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
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15) Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).  

16) Την υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).  

17) Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020). 

18)Την υπ’ αριθμ. 8111.1/41/2009 ΚYΑ (Β’ 412) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας», όπως ισχύει.  

19)Την υπ’ αρ. 43942/4026 υπουργική απόφαση (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του 
Ν.4042/2012 (Α 24), όπως ισχύει». 

20) Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3113.6/49054/2018/29.06.2018 εγκύκλιο του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Διευκρινήσεις επί του ν. 4504/2017 (Α’ 184) 
Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, 
θέματα πολιτικής προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες 
διατάξεις  

21) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 41/2017 με θέμα «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 
Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα «Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες 
για τη Διαχείριση Αποβλήτων τους» (ΑΔΑ 7ΣΑ34653ΠΩ-25Χ).  

22) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 79/2018 με θέμα «Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση 
θεμάτων Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ 613446Μ445-2ΧΗ).  

23) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 140/2019 με θέμα «Διαβούλευση σχεδίου Επικοινωνίας περί 
εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (ΑΔΑ:ΩΓΤ946Μ445- 
ΒΒΔ). 

24) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 153/2020 της 63ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 06.03.2020, με 
θέμα «Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 
λιμένων.» (ΨΡΕΣ46M445-O06).  

Εκδίδει την παρούσα Επικοινωνία, η οποία έχει ως ακολούθως: 

Πίνακας Περιεχομένων 

1. Η σημασία των λιμένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

2. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής 

3. Ο Κανονισμός 2017/352 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή και ο Κανονισμός 2017/352 

5. Σκοποί της Επικοινωνίας 
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6. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και ρυθμιστικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο 

7. Συμπεράσματα 

1. Η σημασία των λιμένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους θαλάσσιους λιμένες, τόσο για το 
εμπόριό της με τον υπόλοιπο κόσμο όσο και εντός της εσωτερικής αγοράς. Το 74% των 
εισαγόμενων και των εξαγόμενων εμπορευμάτων και το 37% των εμπορικών συναλλαγών, 
μέσα στην Ένωση, διακινούνται μέσω των θαλάσσιων λιμένων, οι οποίοι εξασφαλίζουν την 
εδαφική συνέχεια της Ενώσεως, εξυπηρετώντας την περιφερειακή και την τοπική ναυτιλία 
που συνδέει περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές. Αποτελούν τους κόμβους από όπου 
μπορούν να οργανωθούν οι πολυτροπικές εφοδιαστικές ροές του διευρωπαϊκού δικτύου, με 
αξιοποίηση των συνδέσεων των λιμένων με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων, 
τους σιδηροδρόμους και την εσωτερική ναυσιπλοΐα, για να μειωθεί στο μέγιστο δυνατόν ο 
κυκλοφοριακός οδικός φόρτος και η κατανάλωση ενέργειας. 

Ως εκ τούτου, η ύπαρξη κατάλληλων λιμενικών υποδομών, επαρκούς επιπέδου 
εξυπηρέτησης, από πλευράς υπηρεσιών, και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού είναι ζωτικής 
σημασίας για να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παγκόσμιες αγορές, να 
βελτιώσει το δυναμικό της ανάπτυξης και να δημιουργήσει ένα σύστημα μεταφορών στην ΕΕ 
περισσότερο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να υποστηριχθεί η εσωτερική αγορά, 
επιτυγχάνοντας κατ΄αυτόν τον τρόπο α) πλήρη ενσωμάτωση των λιμένων σε αλυσίδες 
αδιάκοπης μεταφοράς και εφοδιαστικής ροής, β) αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και 
λειτουργία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, γ) μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα 
των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στις παγκόσμιες αγορές, δ) προστασία των παρόχων 
υπηρεσιών ενάντια σε αβεβαιότητες και ε) δημιουργία κλίματος πιο ελκυστικού σε δημόσιες 
και ιδιωτικές επενδύσεις. 

Επί τη βάσει των ανωτέρω στόχων, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν 
στοχοθετήσει τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα βελτιώνει την απόδοση όλων των λιμένων 
και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αλλαγών στις απαιτήσεις των μεταφορών, 
αποτελώντας, κατ΄αυτόν τον τρόπο, αναπόσταστο κομμάτι ενός από τους βασικούς στόχους 
της Λευκής Βίβλου για τις μεταφορές, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια αποδοτική 
από πλευράς πόρων ανάπτυξη, η οποία θα τονώσει την αύξηση του όγκου του εμπορίου και 
της διακίνησης εμπορευμάτων. 

2. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής 

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα άρχισε να δομεί την πολιτική της αναφορικά με μία ενιαία 
προσέγγιση στις θαλάσσιες μεταφορές και στους λιμένες προς την κατεύθυνση μίας κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής λιμένων, τονίζοντας τη σημασία και τη σοβαρότητά της για την 
εσωτερική αγορά, ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 1990. Αρχικά, το 1997 τέθηκε σε ισχύ η 
«Πράσινη Βίβλος» [Port Package]για τους Θαλάσσιους Λιμένες και τη θαλάσσια υποδομή 
αποτελώντας τη βάση για μία συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής 
πολιτικής λιμένων. 

Μετά από σχεδόν 10 έτη, με την Επικοινωνία (2007)575, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη 
ζωτική σημασία των θαλάσσιων ακτών και των θαλασσών για την Ευρώπη, ως παράγοντες 
ευμάρειας και οικονομικής ευημερίας, εμπορικούς δρόμους, ρυθμιστές του κλίματος, πηγή 
τροφής, ενέργειας και πόρων καθώς και αγαπημένο χώρο κατοικίας και ψυχαγωγίας των 
πολιτών της, υπογραμμίζοντας ότι προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των κλάδων θα 
αποτελέσει η εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Συμπληρωματικά, το ίδιο έτος, εκδόθηκε Επικοινωνία περί λιμενικής πολιτικής, ως προς τη 
διαμόρφωση ενός αποδοτικού συστήματος λιμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι σε 
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θέση να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις που δημιουργούνται από τις ανάγκες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για μεταφορές και για τον καθορισμό ενός σχεδίου δράσης, με στόχο, 
μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών 
λιμένων και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας. 

Πέντε έτη αργότερα, σε Επικοινωνία δημοσιευθείσα την 3η Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Ενιαία 
αγορά— Πράξη II: Μαζί για μια νέα ανάπτυξη», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπενθύμισε ότι η 
ελκυστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, την 
αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των λιμενικών υπηρεσιών και την ανάγκη αντιμετώπισης 
των ζητημάτων σχετικά με τη διαφάνεια της δημόσιας χρηματοδότησης και των λιμενικών 
τελών, καθώς και τις προσπάθειες απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών στους 
λιμένες και αναθεώρησης των περιορισμών ως προς την παροχή υπηρεσιών σε αυτούς. 
Υπογράμμισε, επιπροσθέτως, την ανάγκη καθιέρωσης σαφούς πλαισίου διατάξεων οι οποίες 
δεν εισάγουν διακρίσεις, σχετικών με τη χρηματοδότηση και τη χρέωση λιμενικών 
υποδομών, δεδομένου ότι η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων επιτρέπει το 
δίκαιο και αποτελεσματικό έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, αποτρέποντας, ως εκ τούτου, 
τη στρέβλωση της αγοράς. Η σχετική κινητικότητα της Επιτροπής συνεχίστηκε και το επόμενο 
έτος, στο οποίο δημοσιεύθηκε νέα Επικοινωνία αναφερόμενη στους λιμένες ως κινητήρες 
οικονομικής ανάπτυξης, όπου υπογραμμίστηκε η σημασία των λιμένων στη μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στις παγκόσμιες αγορές, δημιουργώντας 
παράλληλα προστιθέμενη αξία και θέσεις εργασίας σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες της 
Ένωσης. Στη σχετική Επικοινωνία υπογραμμιζόταν ότι για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών και να βελτιωθούν η 
αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αλυσίδων μεταφορών και εφοδιαστικής, είναι 
ουσιώδους σημασίας να υλοποιηθούν οι δράσεις διοικητικής απλούστευσης των 
διαδικασιών. 

Σημαντικά και επίκαιρα σε εθνικό επίπεδο αποτέλεσαν και τα σχόλια επακόλουθης 
Επικοινωνίας (2013) 296,η οποία ουσία υπήρξε προπομπός του Κανονισμού 352, στην οποία 
τονιζόταν ότι η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των λιμενικών υπηρεσιών αποτελούν 
μείζονος σημασίας παράγοντες για την απόδοση των θαλάσσιων λιμένων του διευρωπαικού 
συστήματος μεταφορών και με την οποία, η Επιτροπή, προέβη σε μία σειρά διαπιστώσεων 
των παραγόντων που ενδεχομένως, να αποτρέπουν τη βέλτιστη οργάνωση των λιμενικών 
υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών, οι εξής: 

i Πολλές από τις λιμενικές υπηρεσίες υπόκεινται σε ασθενείς ανταγωνιστικές πιέσεις 
λόγω περιορισμών πρόσβασης στην αγορά. 

ii Τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια, παρόλο που δικαιολογούνται σε αρκετές 
περιπτώσεις, μπορεί να οδηγήσουν σε καταχρήσεις της αγοράς. 

iii Σε ορισμένους λιμένες, οι χρήστες αντιμετωπίζουν υψηλό διοικητικό φόρτο λόγω 
έλλειψης συντονισμού εντός των λιμένων. 

iv Ασαφείς χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των δημόσιων αρχών, των λιμενικών 
αρχών και των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. 

v Περιορισμένη αυτονομία των λιμένων ως προς τον καθορισμό τελών υποδομών και 
οι αδιαφανείς δεσμοί με το κόστος που συνδέεται με την πρόσβαση στις λιμενικές υποδομές. 

Η λιμενική βιομηχανία, και ειδικά ορισμένες από τις υπηρεσίες που την απαρτίζουν, 
προσομοιάζουν, ως προς ορισμένα χαρακτηριστικά, με τις λεγόμενες βιομηχανίες δικτύου, 
όπως η λειτουργία εξειδικευμένης υποδομής, υψηλό κόστος ενέργειας και dejure ή defacto 
μονοπώλια. Υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού, και πιθανώς ένας από τους βασικούς 
παράγοντες που συνεισέφεραν στη διαδικασία απελευθέρωσης των σχετικών αγορών τόσο 
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χρονικά όσο και στο εύρος πεδίου υπαγωγής, αφορά στη δυνατότητα μιας στρατηγικά 
τοποθετημένης εταιρίας λειτουργίας λιμένα να μπορεί να εκμεταλλευθεί τόσο την υποδομή 
όσο και να ελέγξει την αγορά – ακόμα και να παρέχει η ίδια ή να υποπαραχωρεί ένα μεγάλο 
εύρος λιμενικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με βιομηχανίες δικτύου, όπως η ενέργεια, οι 
τηλεπικοινωνίες και ο σιδηρόδρομος, στις οποίες συντελέστηκαν δομικές αλλαγές λόγω της 
πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απελευθέρωση του κλάδου των λιμενικών υπηρεσιών 
αποτέλεσε μια ιδιαίτερα μακροχρόνια διαδικασία που διήρκεσε περί τα 20 έτη. 

3. Ο Κανονισμός 2017/352 

Κάθε δράση που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Κοινότητας βασίζεται στις 
Συνθήκες, οι οποίες αποτελούν δεσμευτικές συμφωνίες ανάμεσα στα Κράτη Μέλη. Αυτές 
θέτουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους κανόνες λειτουργίας για όλους τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς, τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και την εν γένει σχέση 
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα Μέλη της. Αποτελούν το βασικό, πρωτογενές 
δίκαιο, ενώ το σώμα δικαίου που προκύπτει εξ αυτών, είναι το δευτερογενές, ήτοι οι 
νομοθετικές πράξεις που υιοθετούνται κατ΄ακολουθίαν νομοθετικών διαδικασιών, όπως 
αυτές διατυπώνονται στις Συνθήκες. Οι Κανονισμοί αποτελούν μια κατηγορία δεσμευτικών, 
καθ’ ολοκληρίαν, νομοθετικών πράξεων, οι οποίες τυγχάνουν αυτομάτου και αμέσου 
εφαρμογής σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το που τίθενται σε ισχύ, χωρίς την 
προϋπόθεση ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία. 

Κάθε οικονομικό σύστημα οφείλει να διασφαλίζει την ελεύθερη συμμετοχή οιουδήποτε 
δρώντα στον ανταγωνισμό. Ο γενικός αυτός κανόνας συνεπικουρείται από το γεγονός ότι η 
ουσία του έγκειται στη διαδικασία εκείνη που επιβάλλει ευταξία στην αγορά και 
χαρακτηρίζεται από παράλληλες προσπάθειες των ανταγωνιζομένων με την προσφορά 
καλύτερων τιμών και όρων. Συνεπώς, μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μπορεί να 
δικαιολογούνται από ορθούς οικονομικούς λόγους, όπως για παράδειγμα η πρόληψη 
δυσλειτουργιών της αγοράς, η εποπτεία των δημόσιων πόρων και αγαθών, η ανεπαρκής ή 
ασύμμετρη πληροφόρηση, αλλά και από θέματα που αφορούν στην υγεία, στην ασφάλεια 
και στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αναγκαιότητα ανοίγματος αγορών στη ροή 
αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων αποτελεί κινητήρια δύναμη, εμπερικλείουσα μία έντονη 
ανάγκη για κανονιστική μεταρρύθμιση. Στο πλαίσιο αυτό, ο νομοθέτης προσπαθεί να 
ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες στην αγορά, 
απαγορεύοντας ή θέτοντας όρια σε ορισμένες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
συναλλαγών που αποτελούν φραγμούς. Σε κάθε περίπτωση ο ανταγωνισμός δύναται να 
αποτελέσει το μέσο που μπορεί να παρέχει τα εχέγγυα για να λειτουργήσει μία αγορά 
αποτελεσματικά με οφέλη για τους χρήστες και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, παρέχοντας 
υψηλής ποιότητας αγαθά, και καινοτόμες υπηρεσίες. 

Υπό το πρίσμα αυτό, το 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ψήφισαν τον 
κανονισμό – ορόσημο για την ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία – 352/2017 αναφορικά με τη 
θέσπιση ενός πλαισίου σχετικού με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων 
για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, σε ισχύ από την 24η Μαρτίου 2019, με 
στόχο, αφ΄ενός την αποτροπή της πρόσθετης επιβάρυνσης των λιμένων που ήδη 
λειτουργούν αποτελεσματικά, και αφετέρου τη δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων έτσι 
ώστε οι λοιποί λιμένες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές τους δυσκολίες. 

Συνοπτικά, ο Κανονισμός σκοπεί στην απελευθέρωση στον ανταγωνισμό της αγοράς παροχής 
λιμενικών υπηρεσιών και εισάγει όρους χρηματοοικονομικής διαφάνειας στους λιμένες. 
Απώτερος στόχος η δημιουργία ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος στους λιμένες, που με την 
σειρά του θα συμβάλλει στην μείωση του κόστους για τους χρήστες και στην προώθηση 
φιλικών προς το περιβάλλον μέσων μεταφοράς (ναυτιλία μικρών αποστάσεων, εσωτερικές 
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πλωτές μεταφορές κ.α.). Επιπρόσθετα προωθεί την καθιέρωση ενός σαφούς πλαισίου 
διατάξεων διαφανών και δίκαιων σχετικών με τη χρέωση λιμενικών υποδομών και 
υπηρεσιών οι οποίες δεν εισάγουν διακρίσεις και στοχεύουν στην διασφάλιση ενός πλαισίου 
λιμενικής πολιτικής πλήρως συμμορφωμένου με τους κανόνες του ανταγωνισμού. Ο 
Κανονισμός εφαρμόζεται στους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών 
(ΔΕΔ-Μ), δίνοντας όμως στα Κράτη-Μέλη την δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα 
συμπεριληφθούν και άλλοι θαλάσσιοι λιμένες του ολοκληρωμένου δικτύου που βρίσκονται 
στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να μην 
εφαρμόσουν τον Κανονισμό κοινοποιώντας την σχετική τους απόφαση στην Επιτροπή 
αναφορικά με λιμένες οι οποίοι ενδέχεται να υποστούν δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση 
καθώς η ετήσια εμπορευματική κίνησή τους δεν δικαιολογεί την πλήρη εφαρμογή του 
κανονισμού. 

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην παροχή των ακόλουθων κατηγοριών λιμενικών υπηρεσιών, 
είτε εντός της ζώνης του λιμένα είτε στην πλωτή οδό πρόσβασης προς τον λιμένα: 

α΄ Εφοδιασμός με καύσιμο 

β΄ Διακίνηση φορτίων 

γ΄ Πρόσδεση 

δ΄ Υπηρεσίες επιβατών  

ε΄ Συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

στ΄ Πλοήγηση 

ζ΄ Ρυμούλκηση 

η΄ Βυθοκόρηση 

Ο Κανονισμός καθιστά σαφές ότι η μετάβαση σε μία ανταγωνιστική, διαφανή αγορά 
λιμενικών υπηρεσιών, με όλα τα οφέλη που οι ιδιότητες αυτές προσδίδουν σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο Κράτους, από την αύξηση των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας, 
χρήζει ειδικών χειρισμών και αναπροσαρμογών σε θέματα οργάνωσης του τομέα. Η 
εξασφάλιση ενός πλαισίου για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών καθώς και η εξασφάλιση 
ενός κατάλληλου πλαισίου για την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους 
θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, αποτελούν τους πυλώνες επί 
των οποίων έχει δομηθεί ο Κανονισμός, με συνέπεια την επιταγή για απρόσκοπτη εφαρμογή 
του από τα Κράτη Μέλη. Ο Κανονισμός προετοιμάζει την οδό και παρέχει κατευθύνσεις για 
τη θέση σε εφαρμογή και τη σταδιακή υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων με σκοπό τη 
δημιουργία ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών με ευνοϊκούς όρους και ενός ανοικτού, 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, σε ένα πολυεπίπεδα δομημένο τομέα δράσης, 
χαρακτηριζόμενος από την παρουσία πολλών δρώντων σε επιμέρους αγορές λιμενικών 
υπηρεσιών, με διαφορετικά modus operandi. 

Ο Κανονισμός ενσωματώνει ένα κεντρικό πλέγμα κανόνων κυβερνητικής, υπερέχον του 
εθνικού δικαίου, εντός του οποίου όλα τα επερχόμενα κανονιστικά κείμενα και ρυθμιστικές 
αποφάσεις θα πρέπει να κείτονται, αλλά και να εξειδικεύσουν, ερειδόμενα στην αρχή της 
υπεροχής του Ευρωπαϊκού δικαίου. Στο πλαίσιο τούτο, ο ευρωπαίος νομοθέτης στο Προοίμιο 
του Κανονισμού πραγματοποιεί απευθείας αναφορά στις γενικές αρχές των Συνθηκών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
είναι ελεύθεροι να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε θαλάσσιους λιμένες που εμπίπτουν 
στον Κανονισμό. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η εν λόγω ελευθερία να ασκείται 
υπό ορισμένους όρους. 
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Ειδικότερα, ο Κανονισμός κάνει αναφορά σε μία σωρεία κομβικών ζητημάτων, μεταξύ των 
οποίων η Αρχή επισημειώνει ειδικότερα τα εξής:  

α. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να απαιτεί από 
τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη δέουσα εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις 
θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη δέσμη προϋποθέσεων, εφόσον 
οι απαιτήσεις αυτές είναι διαφανείς, αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι 
αναλογικές και σχετικές με την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας, θα πρέπει να συμβάλλουν 
στην υψηλή ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια 
στην αγορά. 

β. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος του διαχειριστικού φορέα 
του λιμένα, να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την ικανότητά τους να εξυπηρετούν έναν 
ελάχιστο αριθμό σκαφών, διαθέτοντας το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό. Οι πάροχοι 
υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις και τους σχετικούς κανόνες, 
μεταξύ δε αυτών το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο, τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και 
τις ποιοτικές απαιτήσεις του οικείου λιμένα. 

γ. Επειδή οι λιμένες αποτελούνται από περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, ο αριθμός των 
παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπόκειται σε 
περιορισμούς που σχετίζονται με τη σπανιότητα της γης ή της παράκτιας ζώνης, τα 
χαρακτηριστικά των λιμενικών υποδομών ή τη φύση της λιμενικής κυκλοφορίας ή την ανάγκη 
να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 
λιμενικών εργασιών. Κάθε περιορισμός του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα 
πρέπει να αιτιολογείται με σαφείς και αντικειμενικούς λόγους και να μην δημιουργεί 
δυσανάλογα εμπόδια στην αγορά. Εάν δεν ισχύει παρέκκλιση ανταγωνιστικής αγοράς, κάθε 
πρόθεση να περιοριστεί ο αριθμός των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
δημοσιεύεται εκ των προτέρων από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια αρχή 
και να δικαιολογείται πλήρως, προκειμένου να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η 
δυνατότητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις. 

δ. Oδιαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να δημοσιεύουν, μεταξύ 
άλλων στο διαδίκτυο και, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την πρόθεσή τους να κινήσουν διαδικασία επιλογής για την παροχή λιμενικής 
υπηρεσίας. Τέτοια δημοσίευση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τη διαδικασία 
επιλογής, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τα σχετικά κριτήρια ανάθεσης καθώς και 
για το πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα συναφή έγγραφα που απαιτούνται για τη 
σύνταξη της αίτησης. 

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σε πολλούς λιμένες, η πρόσβαση στην αγορά για παρόχους 
υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών επιβατών χορηγείται μέσω δημόσιων 
συμβάσεων. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές, 
όταν συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις, δεσμεύονται από τις αρχές της διαφάνειας και της 
αποφυγής των διακρίσεων. Όσον δε αφορά στις αγορές παροχής υπηρεσιών του εν λόγω 
Κανονισμού, λαμβανομένου υπ’ όψιν του περιορισμένου χρονικού ορίζοντα εφαρμογής του, 
το έργο της Αρχής, ως προς την αποτίμηση της κατάστασης των υπαγομένων στον Κανονισμό 
αγορών, ευρίσκεται ακόμα εν εξελίξει. 

Τέλος, στα άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού πραγματοποιείται αναφορά στα τέλη λιμενικών 
υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις διατάξεις των εν λόγω 
άρθρων, η δομή και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται ανάλογα 
με την εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια του λιμένα και συμμορφώνονται προς 
τους κανόνες του ανταγωνισμού, πληρώντας κατά περίπτωση τις γενικές απαιτήσεις που 
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καθορίζονται στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής κάθε κράτους μέλους για τους λιμένες. 
Επιπρόσθετα, ορίζεται ρητά ότι γίνεται αποδεκτή η διαμόρφωση ειδικών τελών λιμενικών 
υποδομών που συνδέονται με την αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υποδομών, τη 
ναυτιλία μικρών αποστάσεων (εδ. 49 προοιμίου), τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. 
Για το σκοπό αυτό, τα τέλη λιμενικών υποδομών δύνανται να λαμβάνουν υπόψη το 
εξωτερικό κόστος (εσωτερίκευση εξωτερικού κόστους), ενώ πραγματοποιείται και πρόβλεψη 
(εδ. 52 προοιμίου) να ζητείται τακτικά η γνώμη των χρηστών των λιμένων και άλλων 
εμπλεκομένων σχετικά µε κομβικά ζητήματα, που σχετίζονται με την ορθή ανάπτυξη του 
λιμένα, την πολιτική του περί χρεώσεων, την απόδοση του και την ικανότητά του να 
προσελκύει και να δημιουργεί οικονομικές δραστηριότητες. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή επισημαίνει την ανάγκη ομοιόμορφης εφαρμογής του 
Κανονισμού, με βάση την αρχή της ισονομίας, τις αρχές του δικαίου του ανταγωνισμού, και 
με προσεκτική εξέταση όλων των προγραμματιζόμενων μέτρων, με στόχο την αποφυγή της 
παροχής ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή συναφών έμμεσων ωφελημάτων σε λιμένες και 
παρόχους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της λειτουργίας των σχετικών 
αγορών. Ως εκ τούτου, η Αρχή αναγνωρίζει τη σημαντικότητα των σχετικών εργαλείων και 
μεθοδολογιών ελέγχου και κινείται προς την κατεύθυνση ανάπτυξής των. 

4. Η Ρυθμιστική Αρχή και ο Κανονισμός 2017/352 

H Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων συστήθηκε το Μάιο του 2014 σύμφωνα με τους νόμους 
4150/2013, 4254/2014 και 4258/2014 ως αυτοτελής υπηρεσία, υπό την εποπτεία του 
ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με το 
νόμο 4389/2016, το Μάιο του 2016, μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, 
αναφερόμενη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής των Ελλήνων. Η αποστολή 
της Αρχής περιλαμβάνει την επίβλεψη, ρύθμιση και τήρηση της νομιμότητας των σχέσεων 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος. Τα άρθρα 112-
114 του νόμου 4389/2016 παρέχουν στην Αρχή μια σειρά αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων: 
α) Tην έκδοση κανονιστικών πράξεων, β) Tην άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του 
Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο των συμβάσεων παραχώρησης, γ) Tο χειρισμό καταγγελιών 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό των λιμενικών υπηρεσιών, δ) Tην επίλυση των διαφορών 
μεταξύ των λιμένων και των χρηστών των λιμένων, δ) Tη θέσπιση μεθοδολογιών χρέωσης 
λιμένων, ε) Tη λήψη προσωρινών μέτρων σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και 
επιθεωρήσεων, σε συνεργασία με τα δικαστικά όργανα. 

Τη δημιουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων υπαγόρευσαν οι κάτωθι σοβαροί λόγοι: α) η 
ανάγκη παρακολούθησης, ελέγχου και εμπλουτισμού της Ευρωπαϊκής εμπειρίας με 
περιπτώσεις ολικών παραχωρήσεων δημοσίων λιμένων και Λιμενικών Αρχών, β) η ανάγκη 
για μείωση της αβεβαιότητας και ενίσχυση της συνέπειας και συνέχειας, διοικητικής αλλά 
και στην διαχείριση και παρακολούθηση εξειδικευμένων συμβάσεων ολικής παραχώρησης 
αλλά και επί μέρους υπο-παραχωρήσεων δομών και παραγωγής ορισμένων λιμενικών 
υπηρεσιών από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, γ) η ανάγκη για ρυθμιστική 
αντιμετώπιση της πρόσβασης, των χρεώσεων και της απόδοσης των λιμένων σε σχέση με 
απαιτούμενα επίπεδα εξυπηρέτησης των χρηστών των λιμενικών υπηρεσιών, δ) η ανάγκη για 
εξειδικευμένη γνώση και επικέντρωση τόσο για ex-post διερεύνηση θεμάτων ανταγωνισμού 
σε σχέση με τις λιμενικές υπηρεσίες, αλλά και για πρόληψη αστοχιών της αγοράς, δια της 
παραβάσεως των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων των διαχειριστών των λιμένων, και 
στρεβλώσεων σχετικά με την αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών καθώς και αποτροπή 
υπέρμετρων παρεμβάσεων, ε) η ανάγκη για εξειδικευμένη, πολυεπίπεδη γνώση (οικονομική, 
τεχνική και νομική) και επικέντρωση τόσο όσον αφορά την ex-ante ρύθμιση της αγοράς των 
λιμενικών υπηρεσιών ανεξαρτήτως δομής ή του χαρακτήρα ως δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, 
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στ) τη γνωμοδότηση επί ειδικότερων ζητημάτων για τις λιμενικές υπηρεσίες και για κάθε 
θέμα αρμοδιότητάς της. 

Όσον, δε, αφορά στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 του νόμου 
4389/2016, αυτές ορίζονται ως εξής: «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, ε) […], στ) […].» και σύμφωνα με τη παρ. 2 του ίδιου Άρθρου. «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, γ) […], δ) […], ε) […]». 

Ειδικότερα για τον Κανονισμό, κατόπιν της αποστολής της γνώμης της Αρχής, δυνάμει της 
Αποφάσεως 96/2019, εκδόθηκε η υπ. Αριθμόν 3000.0/51279/2019 Απόφαση του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β, 2896/5-7-2019) με στόχο τη συμμόρφωση της 
εσωτερικής έννομης τάξης στις διατάξεις του Κανονισμού και την υιοθέτηση ενός πλήρους 
συστήματος κυρώσεων, επιβαλλομένων σε περιπτώσεις παραβάσεων των διατάξεών του 
(βλ. Άρθρο 16 του Κανονισμού), με βάση την οποία, η Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση της, 
επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές και κυρώσεις κατά φορέων διαχείρισης λιμένων και 
παροχών λιμενικών υπηρεσιών. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις κατηγοριοποιούνται σε 
χρηματικές κυρώσεις υψηλής, μέσης και χαμηλής βαρύτητας και σε μέτρα αποκατάστασης. 
Για την κατηγοριοποίηση των ανωτέρω κυρώσεων, ελήφθη υπ’όψιν η βαρύτητα και τύπος 
της κάθε παράβασης, η φύση της παραβιαζόμενης, ουσιαστικής ή διαδικαστικής, διάταξης 
του Κανονισμού, η χρονική διάρκεια των αποτελεσμάτων, που επιφέρουν, και η διατήρηση 
παρατεταμένης κατάστασης αντίθετης προς τον Κανονισμό. Οι κυρώσεις αυτές δεν 
αποκλείουν την επιβολή και άλλων, περαιτέρω, κυρώσεων, μέτρων ή/και ποινών, βάσει της 
εκάστοτε ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Επιπρόσθετα η Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων ορίστηκε και ως αρμόδια εθνική Αρχή για την εξέταση ενδικοφανών προσφυγών 
κατά αποφάσεων (Άρθρο 18 του Κανονισμού), και για το Άρθρο 17 του Κανονισμού από 
κοινού αρμόδια με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

5. Σκοποί της Επικοινωνίας 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επικοινωνία/ 
Ανακοίνωση ως κανονιστικό κείμενο αποτελεί ένα εκ των ευρέως διαδεδομένων εργαλείων 
ηπίου δικαίου (softlaw), τα οποία χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση 
καταστάσεων και εξελίξεων ενδιαφέροντος, τον εντοπισμό και αξιολόγηση ζητημάτων, και 
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την παρουσίαση τομεακών πολιτικών (policies) και πρωτοβουλιών. Με την Επικοινωνία, η 
Κοινότητα ή ο φορέας σε εθνικό επίπεδο, δύναται επιπρόσθετα να αποσαφηνίσει θέματα 
που αφορούν σε ενεστώσες πολιτικές ή να παράσχει ένα πλαίσιο εξειδίκευσης και ερμηνείας 
της εκάστοτε πρωτοβουλίας, κατάστασης ή πρόκλησης. Επιπροσθέτως, η Επικοινωνία μπορεί 
να αναφέρεται ή / και να σχηματοποιεί μέτρα και προγραμματισμούς σε θέματα οργάνωσης 
αναφορικά με την εσωτερική συστηματοποίηση, ή σε άλλα τεχνικά ζητήματα. Έγγραφα όπως 
η Επικοινωνία διευκολύνουν τις υφιστάμενες ρυθμιστικές πολιτικές, συνδράμοντας με 
προστιθέμενη αξία κατά τρόπο πιο επιβοηθητικό, αλλά και αποτελεσματικό στην πλησμονή 
πιο γενικευμένων και αφηρημένων νομικών κανόνων και επιταγών. 

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, και δη σε έναν εξειδικευμένο τομέα όπως αυτός των λιμενικών 
υπηρεσιών, η συνεισφορά στη διαμόρφωση μίας εθνικής θέσης προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογής της υπερεθνικής νομοθεσίας, που να συνάδει με τις επιταγές της πολιτικής 
(policy) της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και των διεθνών κανόνων που διέπουν τη ναυτιλία, 
αποτελεί ένα σύνθετο corpus operandi, το οποίο περιλαμβάνει επιμέρους διαδικασίες 
χάραξης τακτικών και λήψης αποφάσεων. Ιδωμένης υπό αυτού του πρίσματος, η Επικοινωνία 
αποτελεί ένα από τα ρυθμιστικά εργαλεία με τα οποία δύναται ένας φορέας να ασκήσει με 
βάση την αρχή της διαφάνειας ρυθμιστική εξουσία σε εθνικό επίπεδο, να αξιολογήσει 
διαδικασίες, να επιστήσει την αναγκαιότητα συμμόρφωσης όλων των δρώντων παραγόντων 
που συμμετέχουν στον τομέα, να σκιαγραφήσει πιθανές ερμηνευτικές δυσκολίες ή ζητήματα 
υλοποίησης, εφαρμογής και ενσωμάτωσης κοινοτικού και υπερεθνικού δικαίου με 
υποχρεωτική εφαρμογή στην εθνική έννομη τάξη δεδομένης της φύσης του ως ius cogens, 
καθώς και εθνικού δικαίου. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ούσα εποπτεύουσα Αρχή, επιφορτισμένη με το λειτούργημα της 
παρακολούθησης της τήρησης των υποχρεώσεων των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων του 
εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, 
ευρωπαϊκής και εθνικής, ιδίως σε σχέση με Δημόσιες Συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης 
και τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L 57/1), προτίθεται 
με την παρούσα Επικοινωνία: 

i Να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις απαιτήσεις της εφαρμογής του 
Κανονισμού. 

ii Να επισημειώσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε εθνικό 
επίπεδο. 

iii Να τονίσει ότι η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και η ελκυστικότητα των θαλάσσιων 
μεταφορών μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω παροχής λιμενικών υπηρεσιών που είναι 
διαθέσιμες, αποδοτικές και αξιόπιστες. 

iv Να συμβάλλει προς αρμόδιες Αρχές και Θεσμούς για την ύπαρξη ισότιμων όρων 
ανταγωνισμού στις μεταφορές δια μέσω των λιμένων, και εν γένει στην εφοδιαστική 
αλυσίδα. 

v Να συμμετάσχει στη διαμόρφωση και εξέλιξη των ευρωπαϊκών διαδρόμων που 
αφορούν στην Ελλάδα. 

vi Να επισημάνει την ανάγκη διαφάνειας της δημόσιας χρηματοδότησης και των 
λιμενικών τελών, την ανάγκη απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της ελευθερίας 
– με τη δυνατότητα θέσπισης περιορισμών, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη και μη 
αντίθεση με τους κανόνες ανταγωνισμού – παροχής λιμενικών υπηρεσιών. 

vii Να καταδείξει το γεγονός ότι, δεδομένης της πολυπλοκότητας του εν θέματι 
αντικειμένου, προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση και εφαρμογή των Κοινοτικών 
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επιταγών με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις, αποτελεί η ύπαρξη στην 
εσωτερική έννομη τάξη κανόνων δικαίου, διατυπωμένων με σαφήνεια, διαφάνεια και 
διαύγεια, έτσι ώστε να καθίστανται κατανοητοί και να χαίρουν εφαρμοστικότητας. 

viii Να υπογραμμίσει προκλήσεις στην εφαρμογή του Κανονισμού. 

ix Να εντοπίσει σημεία που χρειάζονται εξειδίκευση, να σκιαγραφήσει πιθανές 
ερμηνευτικές δυσκολίες και να προτείνει τρόπους και μέσα κανονιστικής εξειδίκευσης. 

x Να επιστήσει την αναγκαιότητα συμμόρφωσης όλων των δρώντων που σχετίζονται 
με την παροχή λιμενικών υπηρεσιών στις διατάξεις του Κανονισμού. 

xi Να τονίσει την ανάγκη συνεργασίας για την βέλτιστη εκπλήρωση των σκοπών του 
Κανονισμού και να παράσχει ένα μηχανισμό συνεργιστικής προσέγγισης μεταξύ όλων όσων 
συμμετέχουν στο πεδίο που εμπίπτει στην κανονιστική αρμοδιότητα του Κανονισμού και 
πρακτικών σχετικών με όλα τα τεχνικά ζητήματα που άπτονται των ρυθμίσεών του. 

xii Να ενθαρρύνει και να διευκολύνει την καλύτερη δυνατή υιοθέτηση εφαρμοστέων 
μέτρων, κανόνων και προτύπων σε θέματα αφορώντα στην εφαρμογή του Κανονισμού. 

xiii Να αναδείξει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης υπό το πρίσμα της 
ρύθμισης και όπως αυτή εξελίσσεται δυναμικά μέσω της ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας 

Κατά συνέπεια, η εκπόνηση της παρούσας Επικοινωνίας στα προρρηθέντα πλαίσια αποτελεί 
ένα από τα εργαλεία, με τα οποία δύναται ένας φορέας, και εν προκειμένω η Αρχή, ο οποίος 
ασκεί ρυθμιστική εξουσία και αποτελεί οιονεί δικαιοδοτικό όργανο, να αξιολογήσει την 
έκταση της κανονιστικής εφαρμοστικότητας σε εθνικό επίπεδο, να προτείνει λύσεις, και να 
διατιμήσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια εφαρμογής του εν λόγω 
Κανονισμού. 

6. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και ρυθμιστικές εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 (Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) του Κανονισμού 
προβλέπεται ότι: «Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού 
(ΕΕ) αριθ. 1315/2013.» Σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 
στο Κεντρικό Δίκτυο περιλαμβάνονται πέντε ελληνικοί λιμένες: Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Πειραιάς. Στο εκτεταμένο Δίκτυο περιλαμβάνονται είκοσι λιμένες: 
Βόλος, Ελευσίνα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κέρκυρα, Κυλλήνη, Λαύριο (Σούνιο), 
Μύκονος, Μυτιλήνη, Νάξος, Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σύρος, Χαλκίδα, 
Χανιά και Χίος. 

Ακολούθως παρουσιάζονται ανά υπηρεσία του Κανονισμού: α) ορισμοί και πλαίσιο, β) η 
γενικότερη κατάσταση της εθνικής αγοράς από πλευράς ανταγωνισμού, γ) το κατά πόσον η 
υπηρεσία έχει απασχολήσει την Αρχή, και δ) τυχόν άλλα σημεία ενδιαφέροντος σε εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του τομέα της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών, της 
προστασίας των παρόχων των εν λόγω υπηρεσιών από αβεβαιότητες στην αγορά, της 
δημιουργίας ενός κλίματος πιο ευνοϊκού για να καταστούν οι επενδύσεις πιο αποδοτικές, 
στις ελάχιστες προϋποθέσεις που μπορούν να επιβληθούν για την ασφάλεια και την 
προστασία του περιβάλλοντος, των περιπτώσεων όπου ο αριθμός των παρόχων είναι 
δυνατόν να περιοριστεί, ο Κανονισμός θέτει τις βάσεις για ένα δομημένο πλαίσιο λειτουργίας 
με βάση της αρχές της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή 
επισημαίνει ότι η ομαλή συνέχεια στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, αποτελεί 
θεμελιώδους σημασίας ζήτημα, για λόγους υπέρτατου δημοσίου συμφέροντος όπου εν 
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προκειμένω είναι η προστασία του θαλασσίου, οικιστικού και νησιωτικού περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος. 

Ο Κανονισμός 352/2017, πλέον του ότι αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή κανονιστική πράξη 
ρύθμισης των λιμενικών υπηρεσιών φέρει ένα πρόσθετο ειδικό βάρος: πληροί τις 
νομοτεχνικές συνθήκες του εθνικού νόμου, αλλά είναι και ευρύτερο από αυτόν– εξάλλου η 
έννοια του «νόμου» είναι μία έννοια που ελλείπει στην ευρωπαϊκή δικαιοταξία –. Για την 
εγκυρότητά του, στην εγχώρια σφαίρα επιρροής, δεν απαιτείται μεταβατική πράξη 
ενσωμάτωσης του εθνικού νομοθέτη. Αυτό με τη σειρά του σημαίνει ότι δεσμεύει όχι μόνο 
το Κράτος ως νομικό θεσμοθέτημα, αλλά και τα δικαιοδοτικά όργανα, τη Διοίκηση, και τους 
ιδιώτες. Ως εκ τούτου, ο Κανονισμός, ως η κατ’ εξοχήν νομοθετική πράξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χαίρουσας άμεσης εφαρμογής, δεν ισχύει μόνο για τα κράτη μέλη, αλλά και στα κράτη 
μέλη. Ειδικότερα, τα δικαιοδοτικά όργανα, οφείλουν να εφαρμόζουν τους ίδιους τους 
κανονισμούς και να αφήνουν εκτός εφαρμογής τυχόν αντιφατική εθνική νομοθεσία, 
δεδομένου ότι αποτελούν – χωρίς να απολύουσι τον χαρακτήρα τους ως κανόνων κοινοτικού 
δικαίου – αναπόσπαστο μέρος της ισχύουσας ενδοκρατικής νομοδικαιικής τάξης. 

Όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής των επιμέρους κεφαλαίων του, δέον όπως σημειωθεί ότι 
στην εφαρμογή του Κεφαλαίου ΙΙ «Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών» (άρθρο 10) δεν υπάγονται 
οι υπηρεσίες διακίνησης φορτίου, υπηρεσίες επιβατών και η πλοήγηση. Η δε παράγραφος 2 
του άρθρου 10 διασαφηνίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν 
το κεφάλαιο ΙΙ και το άρθρο 21 του Κανονισμού και στην πλοήγηση. 

α΄ Εφοδιασμός με καύσιμο 

Ως εφοδιασμός με καύσιμο νοείται, στα πλαίσια του Κανονισμού, η παροχή στερεών, υγρών 
ή αέριων καυσίμων ή οποιασδήποτε άλλης πηγής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την 
πρόωση του πλοίου, καθώς και για τη γενική και ειδική παροχή ενέργειας επί του 
ελλιμενισμένου πλοίου (Άρθρο 2, περ. 1του Κανονισμού). Εκ πρώτης όψεως η εν λόγω αγορά 
σε εθνικό επίπεδο ήθελε θεωρηθεί λειτουργούσα σε de jure ανταγωνιστικό πλαίσιο, και δεν 
έχει καταστεί αντικείμενο ερεύνης της Αρχής σε Απόφασή ή Γνωμοδότησή της, ούτε έχει 
μέχρι σήμερα η Αρχή έχει δεχθεί σχετική με την υπηρεσία καταγγελία. 

β΄ Διακίνηση φορτίων 

Ο Κανονισμός ως διακίνηση φορτίου ορίζει την οργάνωση και διακίνηση του φορτίου μεταξύ 
του πλοίου, που μεταφέρει το φορτίο, και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή 
ή διαμετακόμιση του φορτίου, συμπεριλαμβανομένων της επεξεργασίας, πρόσδεσης, λύσης, 
στοιβασίας, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης του φορτίου στον αντίστοιχο 
τερματικό σταθμό διακίνησης φορτίου που σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, 
εξαιρουμένων όμως, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το κράτος μέλος, της αποθήκευσης 
εμπορευμάτων, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας 
προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το φορτίο (Άρθρο 2, περ. 2).Στην Ελλάδα, η παροχή 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανεξαρτήτως αν τελούνται εντός λιμένα ή στην ενδοχώρα, 
ρυθμίζονται από το νόμο 4455/2017,ο οποίος ισχύει από τις 23η Φεβρουαρίου 2017. 
Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του νόμου αυτού ορίζονται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες 
διακίνησης φορτίου εντός λιμένα: «1.α […]. β. Ως […] η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων 
μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και 
εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 
επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό 
σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα µε τη μεταφορά του φορτίου, µε 
την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης 
υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται µε το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί 
χώροι των εταιρειών). γ. […].».Στις δε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου 
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προβαίνουν πρόσωπα «2. […] α. […] εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α της 
παραγράφου 2 του άρθρου 3 […]. β. […]. γ. […].», και ανεξαρτήτως «[…] από το νομικό 
καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμάτων ή άλλων 
κινητών πραγμάτων […].», σύμφωνα με την περίπτωση α της παραγράφου 1 του Άρθρου 1. 
Το νεότερο πλαίσιο, που εισήγαγε ο νόμος 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 φορτοεκφορτώσεως, και σε οποιοδήποτε λιμένα της χώρας. Αντίστοιχα, 
οι φορτοεκφορτωτικές 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 
συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει την Αρχή σε διάφορες υποθέσεις, ενώ παράλληλα 
στο πλαίσιο διαβούλευσης της παρούσας έχουν αναφερθεί από φορείς ζητήματα ποιότητας 
της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά και αδυναμίας επιλογής παρόχων. 

γ΄ Πρόσδεση 

Ως υπηρεσίες πρόσδεσης έχει ορίσει ο ευρωπαίος νομοθέτης τις υπηρεσίες προσόρμισης και 
αποπροσόρμισης, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης κατά μήκος της αποβάθρας, που 
απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία ενός πλοίου στον λιμένα ή στην πλωτή οδό 
πρόσβασης στον λιμένα·(Άρθρο 2, περ. 6 του Κανονισμού), διέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3α 
του νόμου 4455/2017.Εκ πρώτης όψεως η εν λόγω αγορά σε εθνικό επίπεδο ήθελε θεωρηθεί 
λειτουργούσα σε dejure ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει 
την Αρχή σε διάφορες υποθέσεις, οι οποίες όμως αφορούν κατά κύριο λόγο σε εμπορικούς 
λιμένες / ιδιωτικά τερματικά για ιδία χρήση και τουριστικούς, καθώς και μικτής χρήσεως 
λιμένες, εκτός του διευρωπαϊκού δικτύου. Στο πλαίσιο διαβούλευσης της παρούσας έχει 
αναφερθεί από φορείς ότι το πλαίσιο εφαρμόζεται με μη ενιαίο τρόπο στους ελληνικούς 
λιμένες, και ότι υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες δεν παρέχεται η υπηρεσία, καίτοι 
καταβάλλεται από το πλοίο το σχετικό τέλος πρόσδεσης / προσορμίσεως. 

δ΄ Υπηρεσίες επιβατών 

Υπηρεσίες επιβατών κατά τον Κανονισμό, θεωρούνται η οργάνωση και διακίνηση επιβατών, 
των αποσκευών τους και των οχημάτων τους μεταξύ του πλοίου και της ακτής και 
περιλαμβάνουν επίσης την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη μεταφορά των 
επιβατών εντός του οικείου τερματικού σταθμού επιβατών. Η Αρχή ευρίσκεται σε στάδιο 
ανασκόπησης του σχετικού εθνικού νομοθετικού πλαισίου, έχει εξετάσει άπαξ θέμα που 
αφορά σε ζήτημα συμβατικής τάξης υπηρεσιών επιβατών σε λιμενικό τερματικό 
υδροπλάνων, ενώ παράλληλα εξετάζει σχετικά αιτήματα / καταγγελίες από φορείς. 
Ζητήματα που τέθηκαν από φορείς στο πλαίσιο διαβούλευσης της παρούσας περιλαμβάνουν 
α) την ανάγκη θέσπισης ενός εθνικού πλαισίου, το οποίο να ρυθμίζει τις προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών στους λιμένες, λαμβάνοντας υπ’όψιν τις ανάγκες των 
κρουαζιεροπλοίων, τις εξελίξεις στον κλάδο αυτό του θαλάσσιου τουρισμού και την αύξηση 
των διακινούμενων επιβατών, και β) την ανυπαρξία της υπηρεσίας διαχείρισης / μεταφοράς 
αποσκευών αυτής, καίτοι οι επιβάτες καταβάλλουν σχετικό τέλος.  

ε΄ Συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

Στα πλαίσια του Κανονισμού ως συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 
νοείται η παραλαβή αποβλήτων πλοίων ή καταλοίπων φορτίου από οποιαδήποτε σταθερή, 
πλωτή ή κινητή εγκατάσταση ικανή να δέχεται απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, κατά τα 
οριζόμενα στην οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
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(Άρθρο 2, περ.10). Στο εθνικό δίκαιο, η Κοινή Υπουργική Απόφαση 8111.41/09/2009 ορίζει 
τους φορείς διαχείρισης λιμένων ως υπεύθυνους για την εξασφάλιση της διάθεσης λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής και αποτελεί το εφαρμοστικό πλαίσιο της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, 
ενώ πλέον έχει τεθεί σε ισχύ η νέα Οδηγία 2019/883/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 17ηςΑπριλίου 2019, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και 
την κατάργηση της οδηγίας 2000/59.Στο αιτιολογικό της κείμενο, η νέα Οδηγία 2019/883/ΕΚ 
κάνει λόγο για την συνεχιζόμενη απόρριψη αποβλήτων πλοίων στην θάλασσα κυρίως 
εξαιτίας της έλλειψης επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων, την 
ανεπαρκή επιβολή της νομοθεσίας αλλά και την έλλειψη κινήτρων για την παράδοση 
αποβλήτων στην ξηρά. Ειδοποιός διαφορά εν συγκρίσει με το προηγούμενο νομοθετικό 
καθεστώς συνιστά το γεγονός ότι οι προβλέψεις της νέας Οδηγίας επεκτείνονται και στους 
κλάδους της αλιείας και της αναψυχής. 

Ο εθνικός νομοθέτης έθεσε σε ισχύ από το Νοέμβριο του 2017 τον νόμο 4504/2017, και 
ειδικότερα το άρθρο 105 «Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου» ως εφαρμοστικό νόμο του Κανονισμού για τη 
συγκεκριμένη υπηρεσία. Με το εν λόγω νομοθέτημα, οι 25 φορείς του ευρωπαϊκού δικτύου 
μεταφορών εκλήθησαν μεταξύ άλλων να τηρούν διαδικασία ανάρτησης των λεγομένων 
σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και να δημοσιεύουν τις προβλεπόμενες, ανά 
πενταετία, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την κατάρτιση καταλόγου 
πολλαπλών παρόχων, εντός 180 ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Το πρώτο 
εξάμηνο του 2018 από φορείς, λιμένες και παρόχους λιμενικών υπηρεσιών τέθηκαν 
επανειλημμένως ερωτήματα προς το αρμόδιο Υπουργείο, περί της ερμηνείας, αλλά και περί 
της εν γένει εφαρμοσιμότητας του νομοθετήματος, παρατηρήσεις, αιτήματα για έκδοση 
ερμηνευτικής εγκυκλίου, καθώς και νομικές ενέργειες αμφισβήτησης σχετιζόμενης με το 
ζήτημα Απόφασης της Αρχής. Από την δε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία ο 
νομοθέτης είχε αναθέσει την έκδοση προτύπων προσκλήσεων και συμβάσεων, 
προεβλήθησαν, προς τον σκοπό της αποσαφήνισης της νομικής φύσης των σκοπούμενων 
συμβάσεων και την εμπέδωση της ασφάλειας δικαίου ,μέσω συστηματικής αλληλογραφίας 
με το αρμόδιο Υπουργείο, ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τη διαδικασία επιλογής των 
παροχών λιμενικών υπηρεσιών, το εννοιολογικό περιεχόμενο, τη φύση, καθώς και 
ειδικότερα ζητήματα και διαδικασίες προβλεπόμενες από τον εν λόγω νόμο, όπως ο 
κατάλογος πολλαπλών παρόχων, στοιχεία για τα οποία προεβλήθη ότι προσιδιάζουν σε 
διαδικασία αδειοδότησης ή ιδιότυπη διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με στοιχεία 
αδειοδότησης και δεν συνιστούν δημόσιες συμβάσεις, κατά την έννοια του ν. 4412/2016, 
ούτε δύνανται να ενταχθούν σε κάποια από τις προβλεπόμενες σε αυτόν διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων. 

Προς το τέλος του έτους, και ενώ ήδη δεν είχε πραγματοποιηθεί εφαρμογή του νόμου, στο 
πλαίσιο της σπουδαιότητας και αναγκαιότητας συμμόρφωσης με τις επιταγές του 
Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας, η Αρχή προέβη δυνάμει της 79/2018 Αποφάσεως 
της σε σειρά προτάσεων για την αναμόρφωση του εν λόγω άρθρου με σκοπό τη βελτίωσή 
της χρηστικότητας και εφαρμοστικότητάς του, μεταξύ αυτών για τις ελάχιστες απαιτήσεις, 
τις αναρτήσεις των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και τα σχέδια παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, ενώ παράλληλα πρότεινε στη Διοίκηση 
μεταβατικές διατάξεις για τη ρύθμιση εκ νέου των προθεσμιών εφαρμογής του νόμου. Οι 
προτάσεις αυτές δεν τελεσφόρησαν. Ακολούθως, στις αρχές του 2019, η Αρχή ορίσθηκε ως 
αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις του Κανονισμού, καθώς και για την 
έκδοση προτύπων προσκλήσεων και συμβάσεων εις αντικατάσταση της εθνικής Ενιαίας 
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. Η τελευταία, προς τούτο εξέδωσε Γνώμη αναφέροντας ότι […] 
αποτελεί ατελή ρύθμιση […] εάν δεν συνδυαστεί με την ταυτόχρονη απαλοιφή των 
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αναφορών στον ν. 4412/2016 σε άλλες επιμέρους διατάξεις του άρθρου 105, καθώς το μείζον 
ζήτημα που εγείρεται από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του εν λόγω άρθρου, […] είναι η φύση 
των προς ανάθεση συμβάσεων, ότι, δηλαδή, δεν αποτελούν δημόσιες συμβάσεις, σύμφωνα 
με το ν.4412/2016 […].  

Με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού πραγματοποιήθηκε σχετική ενημέρωση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με το εθνικό Σύστημα Κυρώσεων 
του Κανονισμού όπου παρατέθηκαν αναλυτικά οι αναγνωρισθέντες στον Κανονισμό 
παραβάσεις, τα όρια των προτεινόμενων κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος είσπραξής τους. Το 
πρώτο βήμα υλοποίησης του εθνικού εφαρμοστικού πλαισίου περιελάμβανε την θέση σε 
διαβούλευση από την Αρχή προς το σύνολο των ενδιαφερομένων (λιμένες, παρόχους, 
συλλογικούς φορείς λιμένων, παρόχων, χρηστών, επαγγελματιών του χώρου, δημοσίων 
φορέων και ανεξαρτήτων αρχών) προσχεδίων προτύπων προσκλήσεων και συμβάσεων. Η 
Διοίκηση, τον Αύγουστο του 2019 αιτήθηκε από την Αρχή παράταση της εκδόσεως των 
σχετικών προτύπων με αιτιολογία δήλωση προθέσεως βελτίωσης του σχετικού πλαισίου, η 
οποία κι έγινε αποδεκτή με παροχή προθεσμίας έως την 31η Δεκεμβρίου 2019. Τέλος, η Αρχή 
κατόπιν σχετικού αιτήματος του ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
θα συμμετέχει μαζί με το ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντος στην κανονιστική 
σχηματοποίηση του πλαισίου που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη ΚΥΑ 8111.41/09/2009 
προς εναρμόνιση στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 883/2019. 

Η Αρχή στην 63η συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου προέβη στην άσκηση της ως 
άνω δέσμιας αρμοδιότητάς της, και, έτσι, εξέδωσε τις πρότυπες προσκλήσεις κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 105 του ν.4504/2017. 

Η υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου έχει απασχολήσει 
σημαντικά την Αρχή, από την ίδρυσή της, με εξέταση καταγγελιών και αιτημάτων που 
αντιστοιχούν σε άνω του 30% του ετήσιου έργου της, με κυριότερα τα ζητήματα συμβατικής 
τάξης και πρόσβασης στην εν λόγω αγορά, και επιπρόσθετα, η Αρχή από το 2017 παρέχει 
συνδρομή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αποτίμησης από την τελευταία της 
αγοράς των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στο δε πλαίσιο διαβούλευσης της παρούσας, έχει 
τεθεί από φορείς α) η σημαντικότητα της απελευθέρωσης της εν λόγω αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένων και των κατηγοριών των επικινδύνων υλικών, με δυνατότητα 
επιλογής παρόχου από το πλοίο και β) ότι η καθυστέρηση δύο ετών στην εφαρμογή του 
άρθρου 105 του ν.4504/2017 πραγματοποιείται εις βάρος των χρηστών των λιμένων. 

Η Αρχή, ήδη από τα μέσα του 2018, στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων της, έχει 
αρχίσει να δέχεται σημαντικό αριθμό καταγγελιών από ενδιαφερόμενους παρόχους και 
άλλους φορείς για τη μη υλοποίηση του σχετικού εθνικού νόμου, αλλά και καταγγελίες 
ερειδόμενες απευθείας στον Κανονισμό, γεγονός που υποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη αγορά 
αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα, ο 
τρόπος προμήθειας των υπηρεσιών αυτών από τους φορείς διαχείρισης λιμένων από το 
χρονικό σημείο, μεταξύ άλλων, της έναρξης εφαρμογής του εθνικού νόμου, αλλά και σχετικές 
καταγγελίες έχουν κινητοποιήσει άλλες τρείς εθνικές ανεξάρτητες αρχές, ήτοι την Ενιαία 
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, την Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών, καθώς και κατά τόπον Εισαγγελικές Αρχές.  

Συμπερασματικά επί της αρχής, η ύπαρξη ή ανυπαρξία νομοθετημάτων που είτε δεν 
επαρκούν για τη λειτουργία μίας αγοράς, είτε δημιουργούν περαιτέρω σύγχυση και αταξία, 
αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι δύνανται να συντελέσουν στη δημιουργία συμπεριφορών 
από μέρους των εμπλεκομένων σε αυτήν, που αποκλίνουν. Οι αποκλίνουσες αυτές 
συμπεριφορές και το δυσλειτουργικό θεσμικό πλαίσιο καταμαρτυρούν διασάλευση και 
εκρυθμία στο αγοραστικό γίγνεσθαι, εμποδίζοντας κατ΄ουσίαν τη δημιουργία ενός 
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συστημικού νομοταξικού πλαισίου και λειτουργικών αγορών αγοράς, καταδεικνύοντας την 
πιθανή ύπαρξη δομικής ανομίας. 

Στα πλαίσια αυτά, η Αρχή επισημαίνει ότι η μη εφαρμογή, ή η μη δυνατότητα εφαρμογής 
ισχύουσας νομοθεσίας σκιαγραφεί ένα δυσνομικό πεδίο, εντός του οποίου οι προτιθέμενοι 
να τηρήσουν τη νομιμότητα φορείς ευρίσκονται σε αδυναμία, και εν γένει σε αδιέξοδο – 
δυνάμενο να ερμηνευθεί και ως κατάσταση ανάγκης– να προμηθευτούν ή να παραχωρήσουν 
νομίμως τις ζητούμενες υπηρεσίες, όπως αυτές απαριθμούνται στον Κανονισμό, και οι 
οποίες θα πρέπει να παρέχονται αδιαλείπτως, μέσω διαφανών διαδικασιών. Η αδυναμία 
τήρησης της νομιμότητας κρίνεται όχι μόνο ως σημαντική και άμεση απειλή για την εν λόγω 
αγορά, αλλά θέτει και σε αμφισβήτηση την αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης, 
δογματική αρχή εύρυθμης λειτουργίας και χρηστής διοίκησης, που αποσκοπεί τόσο στην 
ομαλή της λειτουργία, αλλά και στην εξυπηρέτηση σημαντικών αναγκών και θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Η άμεση συμμόρφωση, συνεπώς, στις επιταγές του Κανονισμού καθίσταται 
αναγκαιότητα, με σκοπό την πληρέστερη αντιμετώπιση της κατάστασης και τη δημιουργία 
ανταγωνιστικών αγορών. 

στ΄ Πλοήγηση 

Την υπηρεσία καθοδήγησης ενός πλοίου από πλοηγό ή σταθμό πλοήγησης, ώστε να 
διασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στην πλωτή οδό πρόσβασης στον 
λιμένα ή η ασφαλής πλεύση εντός του λιμένα· έχει ορίσει ο Κανονισμός ως πλοήγηση (Άρθ. 
2, περ. 8). Σε εθνικό πεδίο, η υπηρεσία παρέχεται από το Δημόσιο και δεν υπόκειται σε 
ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η Αρχή έχει ασχοληθεί άπαξ με θέμα υπηρεσιών πλοήγησης, ενώ 
προχωρά επίσης στην εξέταση ερωτημάτων και αιτημάτων από φορείς. Στο πλαίσιο της 
παρούσας, έχουν τεθεί ζητήματα που αφορούν α) στην υποχρεωτικότητα της υπηρεσίας της 
πλοήγησης για διάφορες κατηγορίες πλοίων, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπ’όψιν η 
συχνότητα προσέγγισης των πλοίων, η τεκμηριωμένη γνώση του λιμένα από τον πλοίαρχο 
και το πλήρωμα, καθώς και οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες που φέρουν τα σύγχρονα 
πλοία, ως προς τις δυνατότητες ελιγμών και προσέγγισής των στους λιμένες, β) στην 
πλημμελή ή μη παροχή της εν λόγω υπηρεσίας σε λιμένες, με αποτέλεσμα σημαντικές 
αναφερόμενες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των πλοίων, γ) στην ανάγκη προσαρμογής 
της εθνικής νομοθεσίας εις τρόπον ώστε να αποτρέπονται διακρίσεις μεταξύ πλοίων ίδιας 
χωρητικότητας αλλά διαφορετικών σημαιών και, δ) στην ανάγκη επικέντρωσης στην παροχή 
της υπηρεσίας αναφορικά με την επίτευξη της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. 

ζ΄ Ρυμούλκηση 

Ως ρυμούλκηση ορίζεται η παροχή βοήθειας σε ένα πλοίο μέσω ρυμουλκού σκάφους, ώστε 
να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στον λιμένα ή η ασφαλής πλεύση 
εντός του λιμένα μέσω της παροχής βοήθειας στους ελιγμούς· (Άρθρο 2, περ. 17). Εκ πρώτης 
όψεως η εν λόγω αγορά σε εθνικό επίπεδο ήθελε θεωρηθεί λειτουργούσα σε dejure 
ανταγωνιστικό πλαίσιο. Μέχρι σήμερα η Αρχή έχει εξετάσει δύο σχετικές υποθέσεις. Στο 
πλαίσιο της διαβούλευσης της παρούσας επισημάνθηκαν από φορείς για την υπηρεσία της 
ρυμούλκησης κοινά ζητήματα με αυτά της πλοήγησης, ήτοι α) η ανάγκη επανεξέτασης της 
εθνικής νομοθεσίας στην υποχρεωτικότητα για διάφορες κατηγορίες πλοίων, χωρίς να 
λαμβάνονται επαρκώς υπ’όψιν η συχνότητα προσέγγισης των πλοίων, η τεκμηριωμένη 
γνώση του λιμένα από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, καθώς και οι νέες τεχνολογικές 
δυνατότητες που φέρουν τα σύγχρονα πλοία, ως προς τις δυνατότητες ελιγμών και 
προσέγγισης των στους λιμένες, και β) η ανάγκη προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας εις 
τρόπον ώστε να αποτρέπονται διακρίσεις μεταξύ πλοίων ίδιας χωρητικότητας αλλά 
διαφορετικών σημαιών. 

η΄ Βυθοκόρηση 
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Ως βυθοκόρηση νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα της 
πλωτής οδού πρόσβασης στον λιμένα ή εντός της ζώνης του λιμένα που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης 
των αφαιρεθέντων υλικών, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση του πλοίου στον λιμένα, και 
συνίσταται στην αρχική αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρηση 
συντήρησης που διενεργείται προκειμένου να παραμείνει προσβάσιμη η πλωτή οδός, ενώ 
δεν πρόκειται για λιμενική υπηρεσία που προσφέρεται στον χρήστη·(Άρθρο 2, εδ. 4 
Κανονισμού). Η Αρχή ευρίσκεται σε στάδιο ανασκόπησης του σχετικού εθνικού νομοθετικού 
πλαισίου. Η υπηρεσία της βυθοκόρησης έχει απασχολήσει την Αρχή άπαξ, σε ζήτημα 
συμβατικής τάξης, ενώ προχωρά σε εξέταση καταγγελιών για ζητήματα σχετικών έργων. 

7. Συμπεράσματα 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι νομοθετικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται 
κατανοητές μόνο όταν ληφθούν υπ’όψιν οι ανάγκες των διαφορετικών δρώντων που 
βρίσκονται υπό το καθεστώς διάδρασης. Οι αγορές διαμορφώνονται εκεί που υπάρχει 
προσφορά και ζήτηση. Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες διέπονται από πλέγματα 
κανόνων δικαίου και το δίκαιο αποτελεί ένα μέσο διευκόλυνσης της οικονομικής 
δραστηριότητας. Σε αυτό ακριβώς το σημείο συνίσταται η μεγάλη πρόκληση για το νομοθέτη, 
ο οποίος καλείται να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις δυνατές 
παραμέτρους, με σκοπό την ευνομία, όπως και την ευρυθμία στη λειτουργία των αγορών. Ως 
εκ τούτου, το δίκαιο αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας, με επίδραση στην πολιτική, 
οικονομία, κοινωνία και κινείται σε επίπεδα τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά στη νομική 
δογματική. Για το λόγο αυτό, η μορφή και το περιεχόμενό του διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στη διαμόρφωση οικονομικοκοινωνικών αλλαγών. Το γεγονός ότι η διάδραση μεταξύ 
των εμπλεκόμενων στην αγορά εντατικοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύει ότι η 
έννομη τάξη στη δογματική τους μορφή είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει τους 
οικονομικές εξελίξεις. Το δίκαιο είναι ένα corpusvivus που οφείλει να εξελίσσεται, 
λαμβάνοντας υπόψη σωρεία παραγόντων, μεταξύ των οποίων: οι γεωγραφικές 
ιδιαιτερότητες τους περιοχής, η τεχνολογική εξέλιξη, η ύπαρξη τυχόν περίπλοκων 
διοικητικών διαδικασιών, η φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών, οι ανάγκες αυτών που ήδη 
συμμετέχουν ή/και αυτών που ενδιαφέρονται να εισέλθουν. Ως εκ τούτου, ο νομοθέτης 
οφείλει να θεσπίζει κανόνες δικαίου σαφείς και κατανοητούς που να διευκολύνουν τις 
δραστηριότητες των οικονομικών δρώντων σε μία αγορά. 

H λιμενική βιομηχανία εξαρτάται όλο και περισσότερο από μία υποδομή πληροφοριών και 
παροχής υπηρεσιών, που αποτελεί τη βάση για οιασδήποτε μορφής επιχειρηματική 
δραστηριότητα, σε αγορές που χαρακτηρίζονται από εξελικτική δυναμική. Ως εκ τούτου 
πρόκληση αποτελεί η εξασφάλιση οικονομικής και νομικής ασφάλειας για όλους τους 
εμπλεκόμενους στις εν λόγω αγορές. Οι αγορές παροχής λιμενικών υπηρεσιών μπορεί να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με ταυτόχρονη διεύρυνση των σχετικών 
επενδύσεων και θέσεων εργασίας, διευκολύνοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
ευρωπαϊκής οικονομίας. Η πλήρης αξιοποίηση του δυναμικού ανάπτυξης αποτελεί, 
συνεπώς, στόχο εξαιρετικής σημασίας, όχι µόνο για την πολιτική μεταφορών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, αλλά και της οικονομικής πολιτικής ευρύτερα. Με αυτούς τους στόχους, υπ’ όψιν, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο παροχής υπηρεσιών που θα 
επιτρέπουν αδιάλειπτες υπηρεσίες στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η δημιουργία ενός 
ευνομικού περιβάλλοντος πιο ευνοϊκού για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και η 
επιτάχυνση αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την πληρέστερη 
εναρμόνιση με τον Κανονισμό, αποτελεί προσέγγιση που προάγει τόσο την ανάπτυξη των 
λιμένων και την εν γένει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. 
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Ο Κανονισμός παρέχει το γενικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καλούνται να εφαρμόσουν τα 
Κράτη Μέλη. Στο πλαίσιο των γενικών επιταγών του, οι εθνικοί νομοθέτες καλούνται, με τη 
σειρά τους, να παράσχουν όπου χρειάζεται διευκρινήσεις, διασαφηνίσεις, επεξηγήσεις ή και 
νομοθετικές αναπροσαρμογές με σκοπό τη βέλτιστη συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων 
στις επιταγές αυτές. Επιπρόσθετα, στον Κανονισμό εφίσταται η προσοχή των εθνικών 
νομοθετών για τη θέσπιση νέων κανόνων που θα εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των λιμενικών 
τελών και της δημόσιας χρηματοδότησης των λιμένων, γεγονός που θα οδηγήσει σε 
καλύτερη χρήση των δημόσιων πόρων και σε αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή των 
κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφίσταται επίσης η προσοχή για 
προσβασιμότητα στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, με κύριο κανόνα την 
αδειοδότηση των παρόχων που πληρούν προκαθορισμένα κριτήρια και την ταυτόχρονη 
δραστηριοποίησή τους σε καθεστώς ανταγωνισμού. 

Η Αρχή αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός διαυγούς, διαφανούς, σαφούς νομοθετικού 
πλαισίου και πλαισίου εξειδικευμένων κανονιστικών πράξεων ανά αγορά λιμενικής 
υπηρεσίας που υπάγεται στον Κανονισμό, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα χωρίς 
ερμηνευτικά ζητήματα προς διευκόλυνση των δρώντων. Ο μεσοπρόθεσμος κανονιστικός 
προγραμματισμός από την πλευρά της Δοικήσεως για την εκπόνηση προτάσεων προς το 
Νομοθετικό Σώμα, καθώς και την έκδοση εφαρμοστικών Υπουργικών Αποφάσεων και 
Εγκυκλίων, η αξιόπιστη δέσμευση και ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό πλαίσιο μέσω της 
εκδόσεως Δεσμευτικών Οδηγιών και άλλων κανονιστικών και ρυθμιστικών πράξεων από την 
Αρχή αποτελούν παράγοντες μείζονος σημασίας για τη μείωση των οικονομικών 
αβεβαιοτήτων, την ασφάλεια δικαίου και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, που 
με τη σειρά τους αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη των αγορών των λιμενικών υπηρεσιών 
και τη διασφάλιση των επιπέδων παρεχόμενης υπηρεσίας. Ζήτημα μείζονος σημασίας, 
αποτελεί, συνεπώς, η παροχή ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου σε όλες τις υποαγορές 
λιμενικών υπηρεσιών που αναγνωρίζει ο Κανονισμός, το οποίο θα εγγυάται την εύρυθμη 
λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό, η παροχή διευκρινήσεων κρίνεται παρασχετέα, μεταξύ 
άλλων, για τα εξής: α) ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, β) τέλη 
λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών γ) διαφύλαξη δικαιωμάτων των 
εργαζομένων, δ) υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας λιμενικών υπηρεσιών, ε) 
διαφάνεια χρηματο-οικονομικών σχέσεων. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και στα πλαίσια της τεθείσας με τον Κανονισμό 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, η Αρχή αναγνωρίζει 
αυξημένη ανάγκη για τα ακόλουθα: 

i Ενίσχυση του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. 

ii Ενίσχυση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα. 

iii Ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την κάλυψη των αναγκών στα πλαίσια των 
επιταγών του Κανονισμού. 

iv Διευκόλυνση με κανονιστικές ρυθμίσεις των οικονομικών δραστηριοτήτων στα 
λιμάνια. 

Συνεπώς, υπό το πρίσμα της σχηματοποίησης ενός ενιαίου ανταγωνιστικού πλαισίου 
παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας, η Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων με την παρούσα Επικοινωνία καλεί όλους τους ενδιαφερομένους να υποστηρίξουν 
την παρούσα προσέγγιση και αναμένει συνέχιση του διαλόγου, μέσω στοχοθετημένου 
επιδιωκόμενου αποτελέσματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλέον αρμονική ανάπτυξη 
της λειτουργίας της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με στόχο τη μέγιστη 
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αξιοποίηση των ευκαιριών της εσωτερικής αγοράς, και τη βέλτιστη συμμόρφωση στις 
επιταγές του Κανονισμού. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 15 Μαΐου 2020  

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. 3/2020 (ΦΕΚ Β’ 4834/04.11.2020) 

Δεσμευτική οδηγία περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία 
συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων». 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη:  

1) Τον Κανονισμό ΕΕ/2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11-
12-2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθμ. 
661/2010/ΕΕ».  

2) Τον Κανονισμό ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15-
02-2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων».  

3) Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27-11-2000 
(L332/81) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου».  

4) Την Οδηγία 2019/883/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17-05-
2019 (151/116 από 7-6-2019) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την 
παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την 
κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ».  

5) Την Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13-12-2007 (L329/33) «για τροποποίηση του 
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου».  

6) Τον ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
45), όπως ισχύει.  

7) Τον ν. 2932/2001 (Α’ 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
- Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις», άρθρο 21.  

8) Τον ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α΄ 314), άρθρα 7, 10 
και 11 παρ. 3α.  

9) Τον ν. 4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής».  

10) Τον ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και ιδίως 
το άρθρο 112, όπως ισχύει.  

11) Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».  

12) Τον ν. 4413/2016 (Α΄ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης - 
Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94/1/28-03-2014) και άλλες διατάξεις».  
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13) Τον ν. 4504/2017 (Α΄ 184) «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής 
συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα 
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», άρθρο 105.  

14) Τον ν. 4597/2019 (Α΄ 35) «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», άρθρα 1, 45 
έως 48.  

15) Τον ν. 4676/2020 (Α΄ 67) «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες 
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις», άρθρο 60.  

16) Το π.δ. 456/1984 (Α΄ 164) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος», ως ισχύει.  

17) Το π.δ. 19/2016 (Α΄ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει.  

18) Την υπ’ αρ. 8111.1/41/2009 (Β΄ 412) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών - 
Οικονομίας και Οικονομικών - Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 
- Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας», όπως ισχύει.  

19) Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών 
και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ 299).  

20) Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477).  

21) Την υπ’ αρ. 3000.0/51279/2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Σύστημα κυρώσεων κατ’ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση 
πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (Β’ 2896).  

22) Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 319).  

23) Την υπ’ αρ. 3113.6/49054/2018/29-06-2018 εγκύκλιο του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα: «Διευκρινήσεις επί του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) “Διά βίου 
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της 
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα 
πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις”». 

 24) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 22/2017, με θέμα: «Έγγραφο προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
με αριθμ. ΡΑΛ331/9-6-2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού» της 22ης συνεδρίασης της 20-07-
2017 (ΑΔΑ: ΩΡΚΔ46Μ445- 59Δ).  

25) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 41/2017, με θέμα: «Επικαιροποίηση της αριθμ. 3/2017 
γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, με θέμα: “Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες 
για την Διαχείριση Αποβλήτων τους”» (ΑΔΑ: 7ΣΑ34653ΠΩ-25Χ).  
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26) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 42/2017, με θέμα: «Έγγραφο προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
με αριθμ. ΡΑΛ331/9-6-2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού» της 27ης συνεδρίασης της 30-11-
2017 (ΑΔΑ: 75Θ046Μ445- 90Π).  

27) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 62/2018 της 35ης συνεδρίασης, ληφθείσα στις 24-5-2018, με 
θέμα: «Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής στερεών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη λιμενική ζώνη της Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς Α.Ε. διά της χρήσεως μιας αδειοδοτημένης ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης 
αποβλήτων» (ΑΔΑ: 6ΕΛΝ46Μ445-Ε44).  

28) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 79/2018, με θέμα: «Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση 
θεμάτων απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ: 613446Μ445-2ΧΗ).  

29) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 105/2019, με θέμα: «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης 
πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης 
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: Ω8ΒΛ46Μ445-0ΛΔ) και η απόφαση της Ρ.Α.Λ. 106/2019, με θέμα: 
«Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 
(Υγρά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: ΨΒΚΔ46Μ445-ΞΝ3).  

30) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 112/2019, με θέμα: «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της 
διαδικασίας κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 
παρ. 8 και 10Α του ν. 4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: 
ΩΠΠΕ46Μ445-ΔΒΑ).  

31) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 117/2019, με θέμα: «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 
105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: Ψ61Α46Μ445-ΨΝΝ) 
και η απόφαση της Ρ.Α.Λ. 118/2019, με θέμα: «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 
105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» (ΑΔΑ: ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν).  

32) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 140/2019, με θέμα: «Διαβούλευση σχεδίου Επικοινωνίας περί 
εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (ΑΔΑ: ΩΓΤ946Μ445-
ΒΒΔ).  

33) Τη γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ. 14/2019 ληφθείσα κατά την 55η συνεδρίασης της 30-8-2019, 
με θέμα: «Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και 
Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη 
συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιερόπλοιων» (ΑΔΑ: 6ΦΤ546Μ445-ΙΧΡ).  

34) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 133/2019 της 57ης συνεδρίασης, ληφθείσα στις 31-10-2019, με 
θέμα: «Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων 
Ναυτιλίας, περί επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τελών για την παραλαβή 
αποβλήτων από παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια, καθώς και σκαφών που εκτελούν 
μεταφορά επιβατών από και προς τα κρουαζιερόπλοια» (ΑΔΑ: 6ΒΦΣ46Μ445-2Γ3).  

35) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 153/2020 της 63ης συνεδρίασης, ληφθείσα στις 6-3-2020, με 
θέμα: «Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην 
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παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 
λιμένων» (ΑΔΑ: ΨΡΕΣ46Μ445-Ο06).  

36) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 154/2020 της 63ης συνεδρίασης, ληφθείσα στις 6-3-2020, με 
θέμα: «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά 
Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων» (ΦΕΚ 1358/τ.Β΄/14-4-2020, ΑΔΑ: Ω3Ε746Μ445-ΟΤ2) και η απόφαση της 
Ρ.Α.Λ. 157/2020 της 63ης συνεδρίασης ληφθείσα στις 6-3-2020, με θέμα: «Σχέδιο πρότυπης 
πρόσκλησης (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΦΕΚ 1550/τ.Β΄/23-4-2020, ΑΔΑ: 
ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν).  

37) Την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 1350/2019.  

38) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 167/2020 της 67ης συνεδρίασης, ληφθείσα στις 14-5-2020, με 
θέμα: «Έκδοσις Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του ν. 4389/2016». Εκδίδει την παρούσα 
δεσμευτική οδηγία εφαρμογής της προς τους υπόχρεους φορείς, σύμφωνα με τα κατωτέρω, 
οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακολούθως:  

«Δεσμευτική Οδηγία περί εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία 
συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις 

1. Σκοπός της παρούσας αποτελεί η ορθή εφαρμογή του πλαισίου για την παροχή των 
λιμενικών υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου σύμφωνα με 
τον κανονισμό (ΕΕ) 352/2017, εφ’ εξής κανονισμός, από τους ελληνικούς λιμένες 
ενταγμένους στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
1315/2013. 

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στις υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 
φορτίου, σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως 
απαριθμούνται το παράρτημα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1315/2013, ανεξαρτήτως 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

3. Για την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται:  

α) ως συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου νοείται η παραλαβή αποβλήτων 
πλοίων ή καταλοίπων φορτίου του συνόλου των παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης 
MARPOL από οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση ικανή να δέχεται 
απόβλητα πλοίου ή κατάλοιπα φορτίου κατά τα οριζόμενα στις οδηγίες 2000/59/ΕΚ και 
2019/883/ΕΚ.  

β) Η συλλογή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου απαρτίζεται από επιμέρους αντικείμενα 
εργασιών, τα οποία περιγράφονται ξεχωριστά ανά παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης 
MARPOL.  

γ) Ως διαχειριστικός φορέας λιμένα νοείται ο ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας που διαχειρίζεται 
και εκμεταλλεύεται λιμένα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. 

δ) Ως πάροχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει, ή επιθυμεί να παρέχει 
έναντι αμοιβής λιμενικές υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.  

4. Δυνάμει του κανονισμού, εισάγεται ειδικό σύστημα αδειοδότησης για την παροχή των 
συγκεκριμένων λιμενικών υπηρεσιών. Οι όροι για την παροχή των υπηρεσιών αναγράφονται 
σε σύμβαση που συντάσσει ο διαχειριστικός φορέας και στην οποία προσχωρεί κάθε 
πάροχος που επιθυμεί να παρέχει την υπηρεσία και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. 
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Μεταξύ των ανωτέρω όρων δύνανται να περιλαμβάνονται και απαιτήσεις για την άρτια 
εκτέλεση της υπηρεσίας. 

5. Εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, και οι νόμοι που εισάγουν αυτές στην 
εσωτερική νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται μόνον στις περιπτώσεις που 
είτε (α) έχει περιορισθεί σε έναν ο αριθμός των παρόχων κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του 
Κανονισμού, ανά παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, είτε (β) οι υπηρεσίες 
παρέχονται ως δημόσιες κατ’ άρθρο 7 του Κανονισμού, και είτε (γ) λαμβάνει χώρα άμεση 
ανάθεση αυτών στο πλαίσιο λήψης μέτρων έκτακτης ανάγκης, λόγω άμεσα επικείμενης 
διακοπής της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 7 παρ. 4 του Κανονισμού. 

6. Διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσίευσης όπου προβλέπονται, τηρούνται σύμφωνα με 
την οικεία νομοθεσία που διέπει τους διαχειριστικούς φορείς, και κοινοποιούνται στη 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων. 

7. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα οφείλει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την 
παρεχόμενη υπηρεσία, όπως προκύπτουν από τα αρχεία και τα εγκεκριμένα σχέδια, και δεν 
χωρά αντίλεξη απορρήτου των στοιχείων αυτών.  

Άρθρο 2: Σχέση Κανονισμού με εθνικό δίκαιο 

1. Ο Κανονισμός έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του στην εσωτερική 
νομοθεσία, υπερέχει δε των κοινών νόμων, διοικητικών πράξεων κάθε φύσεως 
(κανονιστικών ή ατομικών), καθώς και οποιασδήποτε εγκυκλίου ή οδηγίας, η οποία 
στηρίζεται στο εσωτερικό δίκαιο.  

2. Νομοθετικά κείμενα, διοικητικές πράξεις κάθε φύσεως, αποφάσεις, εγκύκλιοι ή οδηγίες 
πρέπει να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο συμβατό προς τον Κανονισμό, δεν 
μπορούν δε να αποτελέσουν νόμιμο λόγο μη εφαρμογής των διατάξεών του, είτε έχουν 
εκδοθεί προ της έναρξης της ισχύος του είτε μεταγενέστερα. 

Άρθρο 3: Παροχή λιμενικών υπηρεσιών  

1. Το δικαίωμα προσβάσεως κάθε παρόχου να παρέχει λιμενική υπηρεσία ανά παράρτημα 
της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL δύναται να υπόκειται από το διαχειριστικό φορέα σε 
ελάχιστες απαιτήσεις και περιορισμό του αριθμού των παρόχων. 

2. Η επιβολή των ανωτέρω περιορισμών επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του φορέα 
διαχείρισης του λιμένα. Οι προς τούτο εκδιδόμενες πράξεις από αυτόν είναι πλήρως ειδικά 
αιτιολογημένες, στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, συνδεόμενα με την δέουσα παροχή 
της υπηρεσίας, είναι δίκαιες και εύλογες και δεν εισάγουν διακρίσεις.  

3. Ο διαχειριστικός φορέας δύναται να αναζητά την εισαγωγή δέσμης ελαχίστων απαιτήσεων 
για την δέουσα εκτέλεση της υπηρεσίας, ως προσθέτων όρων για την δραστηριοποίηση των 
παρόχων, οι οποίοι απαριθμούνται αποκλειστικά στο άρθρο 4 παρ. 2 του κανονισμού. Ο 
διαχειριστικός φορέας δύναται να αναζητά: α) το σύνολο ή και καμία εξ αυτών, με τον όρο 
να περιλαμβάνονται στο ανωτέρω άρθρο 4 του κανονισμού και να αιτιολογούνται ειδικά, 
ιδίως οι απαιτήσεις απαραιτήτου αριθμού εξοπλισμού και προσωπικού, και β) τη 
συμμόρφωση προς υποχρεώσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

4. Η εισαγωγή ελαχίστων απαιτήσεων από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών ασκείται 
οποτεδήποτε, αρκεί να τηρούνται οι διαδικασίες προηγούμενης διαβούλευσης και 
δημοσίευσης των αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού.  
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5. Ο διαχειριστικός φορέας δύναται να περιορίζει τον αριθμό των παρόχων ανά αντικείμενο 
παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL λιμενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου, κατόπιν της προβλεπόμενης στον κανονισμό διαδικασίας και μόνον 
για έναν ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται σε αυτόν. Η απόφαση περιορισμού 
και η διάρκειά της αιτιολογούνται ειδικά ότι αποτελούν πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για 
την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας, και ότι δεν θίγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Η 
απόφαση περιορισμού λαμβάνει προσήκουσα δημοσίευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις και ισχύει για εύλογο χρονικό διάστημα, κοινοποιείται δε στη Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων.  

6. Λόγος περιορισμού ερειδόμενος στη σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της 
παράκτιας ζώνης, βασίζεται σε αποφάσεις ή εγκεκριμένα σχέδια από δημόσια αρχή, είναι 
σύμφωνος με τον Κανονισμό και ειδικά αιτιολογημένος κατ’ ελάχιστον ως προς τη σύνδεση 
της προσφοράς της υπηρεσίας στις ανάγκες του λιμένα και την αναγκαία χρήση χερσαίας, 
θαλάσσιας ζώνης, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του λιμένα από τον πάροχο / παρόχους. 

7. Η διαδικασία για τη λήψη απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικής 
υπηρεσίας ανά παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL ερείδεται και επί σχολίων 
διαβούλευσης για εισαγωγή ελαχίστων απαιτήσεων. 

Άρθρο 4 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»  

Πειραιάς, 14 Μαΐου 2020  

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. 2064/2020 (ΦΕΚ Β’ 4832/6.11.2020) 

Κανονισμός επιβολής, επιμέτρησης και αριθμητικού προσδιορισμού ποινικών ρητρών, 
προβλεπομένων στην από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο 
κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ  

Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις των άρθρων 108 έως 126 και 132 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις 
για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 112 «Κανονιστικές 
αρμοδιότητες» και 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» (Α’ 94).  

2. Τις διατάξεις του ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης 
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και 
άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των Άρθρων 2 «Ρυθμιστικό Πλαίσιο Λιμένων» και 16 
«Ποινικές Ρήτρες» της κυρωθείσας Συμβάσεως Παραχώρησης (Α’ 126).  

3. Την υπ’ αρ. 330/16.05.2017 απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Β’ 1923).  

4. Την υπ’ αρ. 329/16.05.2017 απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και 
Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Β’ 1923).  

5. Την υπ’ αρ. 165/2020 απόφαση της Ρ.Α.Λ. ληφθείσα κατά την 66η Συνεδρίαση της 15ης 
Απριλίου 2020, με θέμα «Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και 
Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 24 Ιουνίου 2016 
τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ.», για 
θέση σε διαβούλευση του Κανονισμού Επιμέτρησης και Επιβολής Ποινικών Ρητρών έναντι 
της Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς. 

6. Την υπ’ αρ. 188/2020 απόφαση της Ρ.Α.Λ. για έγκριση του Κανονισμού Επιβολής, 
Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 
24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13ης 
Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ. (ΑΔΑ: 97ΥΖ46Μ445- ΡΕ6).  

7. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών 
και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 
299).  

8. Την υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477).  

9. Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020).  

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού, εκδίδει την παρούσα Κανονιστική Πράξη, οι διατάξεις της οποίας 
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έχουν ως ακολούθως: Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού 
Ποινικών Ρητρών Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.  

Άρθρο 1  

Αντικείμενο  

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών που προβλέπονται στις Συμβάσεις 
Παραχώρησης λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο σε ιδιώτες ή 
άλλους φορείς, καθώς και στην τυποποίηση της διατύπωσης και κρίσης των αντιρρήσεων 
των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής.  

2. Αντικείμενο της παρούσας πράξης είναι η ρύθμιση της διαδικασίας διατύπωσης και κρίσης 
των αντιρρήσεων, επιβολής και επιμέτρησης ποινικών ρητρών σε βάρος της Ανώνυμης 
Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» (Ο.Λ.Π. Α.Ε.), η οποία 
δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4404/2016, έχει τη 
διαχείριση του εμπορικού λιμένα Πειραιώς. Κάθε ειδικότερη αναφορά σε όρους που 
αναφέρονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, έχουν την έννοια που τους προσδίδει, αυθεντικά, 
η τελευταία.  

Άρθρο 2  

Επιβολή ποινικών ρητρών  

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση που η Ο.Λ.Π. Α.Ε. παραβεί οποιαδήποτε 
από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συναφθεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., όπως αυτή 
αποτυπώνεται στον ν. 4404/2016 και οριστικοποιείται ο αριθμητικός προσδιορισμός με τον 
παρόντα Κανονισμό.  

Άρθρο 3  

Περί εκκίνησης της διαδικασίας διερεύνησης  

Η διερεύνηση παράβασης υποχρέωσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που απορρέει από την Σύμβαση 
Παραχώρησης που έχει συναφθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (ν. 4404/2016) εκκινεί με τους 
ακόλουθους τρόπους:  

1. Μετά από έγγραφη επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία.  

2. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ., η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο τακτικού ή έκτακτου εποπτικού 
ελέγχου.  

3. Με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο ή μέσο δύναται να διαπιστωθεί τυχόν 
παράβαση.  

Άρθρο 4  

Περιεχόμενο καταγγελίας  

1. Επώνυμη καταγγελία: Η επώνυμη καταγγελία είναι έγγραφη και υποβάλλεται στη 
γραμματεία της Ρ.Α.Λ. Ο καταγγέλλων οφείλει να υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με:  

α. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος φυσικού ή νομικού προσώπου ή της 
ένωσης προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών. 
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β. Την ιδιότητα των καταγγελλόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους, όπως: πλήρη 
διεύθυνση κατοικίας ή έδρας (οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα), τηλέφωνο, φαξ και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

γ. Τη δραστηριότητα των καταγγελλόντων.  

δ. Λεπτομερή περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, τα οποία κατά την άποψη του 
καταγγέλλοντος, συνιστούν παράβαση υποχρέωσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που απορρέει από τη 
Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου.  

ε. Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία οφείλει επίσης να παραθέτει με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια, (με επισύναψη όλων των τυχόν αποδεικτικών μέσων, εγγράφων, 
οπτικοακουστικού υλικού, κ.λπ.).  

Οποιοδήποτε αναγκαίο στοιχείο για την έρευνα μπορεί να ζητηθεί υπηρεσιακά και μετά την 
υποβολή της καταγγελίας, ο φάκελος της οποίας δύναται να συμπληρώνεται με επιπρόσθετα 
σχετικά στοιχεία ή με συμπληρωματική αναφορά κατ’ απαίτηση της Ρ.Α.Λ. Η άρνηση ή η 
παράλειψη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία ζητούνται υπηρεσιακά από τον 
καταγγέλλοντα ως κρίσιμα και απολύτως απαραίτητα για τη διερεύνηση της αναφοράς του 
στοιχεία, (και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην διάθεση του 
καταγγέλλοντος), κρίνεται ελευθέρως.  

2. Ανώνυμη καταγγελία. Η ανώνυμη καταγγελία που υποβάλλεται εγγράφως στη γραμματεία 
της Ρ.Α.Λ, κατ’ αρχήν αρχειοθετείται. Μόνον κατ’ εξαίρεση και κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, 
μπορεί μια ανώνυμη καταγγελία να τύχει περαιτέρω διερεύνησης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.  

3. Δήλωση παραίτησης από την καταγγελία ή τυχόν δήλωση ανάκλησης αυτής, ουδόλως 
επηρεάζει την πρόοδο της διαδικασίας διερεύνησης της από τη Ρ.Α.Λ.  

4. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. με την υποστήριξη των Υπηρεσιών της Αρχής αξιολογεί αν τα 
στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν 
επαρκείς ενδείξεις ή πιθανολογούνται αποδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση δεν 
προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, ή αν η καταγγελία κρίνεται προφανώς αβάσιμη ή αόριστη 
ή ότι ασκήθηκε κατά τρόπο καταχρηστικό, τίθεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
Ρ.Α.Λ. στο αρχείο κατόπιν Εισηγήσεως του αρμοδίου στελέχους των Υπηρεσιών, άλλως ο 
Πρόεδρος την παραπέμπει στο όργανο του Άρθρου 7.  

5. Εάν κατά την αξιολόγηση προκύψει ότι η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης 
ανεξάρτητης διοικητικής ή δικαστικής αρχής, η Ρ.Α.Λ. οφείλει να διαβιβάσει αρμοδίως την 
καταγγελία εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών. 

Άρθρο 5  

Αυτεπάγγελτη έρευνα  

1. Η Ρ.Α.Λ. δύναται, παράλληλα, να αξιολογεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, 
οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (π.χ. και ενδεικτικά 
αναφερόμενα, δημοσιεύματα στον έντυπο τύπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συνεντεύξεις ή ρεπορτάζ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.α.), η οποία αφορά τυχόν 
παραβάσεις υποχρεώσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης 
που έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου (ν. 4404/2016) και η οποία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, κατά τις διατάξεις του ν. 4389/2016.  

2. Στην ως άνω περίπτωση, την έγκριση για τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας, δίδει σε 
αρμόδιο όργανο ή υπηρεσία της Ρ.Α.Λ. ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., κατόπιν εκτίμησης της 
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σοβαρότητας του θέματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη βαρύτητα του ζητήματος, 
καθώς και το ενδεχόμενο πραγματικής ή νομικής αδυναμίας των άμεσα θιγομένων για 
πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αναφοράς.  

3. Με την απόφαση του για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. 
προσδιορίζει το ειδικότερο αντικείμενο αυτής, καθώς και τους λόγους που επιβάλλουν τη 
διενέργειά της.  

4. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης κοινοποιείται στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. το αργότερο με τη 
διενέργεια της προκαταρκτικής σχετικής ερευνητικής πράξης. 

5. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής έρευνας, τα στοιχεία αυτής διαβιβάζονται στο όργανο 
του άρθρου 7 παρούσας για τα επόμενα βήματα, προκειμένου να συνταχθεί πόρισμα, εν 
είδει εισηγήσεως, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, για την έκδοση οριστικής 
απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσης. 

Άρθρο 6 

Υποβολή της καταγγελίας – Εμπιστευτικότητα εγγράφων 

1. Οποιαδήποτε καταγγελία για ζητήματα αφορώντα τον παρόντα Κανονισμό υποβάλλεται 
στην Γραμματεία της Ρ.Α.Λ. και λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου και καταχωρείται σε 
ειδικό βιβλίο που τηρεί η Ρ.Α.Λ., ήτοι αποκλειστικά για θέματα που άπτονται των 
παραβάσεων υποχρεώσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. από τη Σύμβαση Παραχώρησης. 

2. Μετά την καταχώρηση της καταγγελίας στο ειδικό βιβλίο, το αργότερο εντός χρονικού 
διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή της, με πράξη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. η 
καταγγελία διαβιβάζεται στο όργανο του άρθρου 7 του παρόντος. 

3. Η διαβάθμιση του τύπου εμπιστευτικότητας των εγγράφων ή πληροφοριών που 
περιέρχονται στη Ρ.Α.Λ. μέσω καταγγελίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ. 

4. Τρίτοι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των εκκρεμών υποθέσεων. Κατά 
τα λοιπά, ως προς τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας.  

5. Οι εκπρόσωποι της Ο.Λ.Π. Α.Ε. δύνανται να λαμβάνουν γνώση και αντίγραφα της 
καταγγελίας και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων με δική τους δαπάνη και σχετική 
απόδειξη παραλαβής. Απαγορεύεται η ανακοίνωση του περιεχομένου των εγγράφων αυτών 
σε τρίτους εφόσον τα έγγραφα αφορούν στοιχεία επιχειρήσεων τρίτων, μη συνδεόμενων με 
την Ο.Λ.Π. Α.Ε. φυσικών ή νομικών προσώπων.  

6. Αρμόδιος εκπρόσωπος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπογράφει δήλωση περί μη χρήσης του 
εμπιστευτικού περιεχομένου των εγγράφων εντός ή εκτός διαδικασίας. 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Ακρόασης Θεμάτων Συμβάσεων Παραχώρησης 

1. Εκάστη καταγγελία εξετάζεται από τριμελή Επιτροπή Ακρόασης Θεμάτων Συμβάσεων 
Παραχώρησης, εφ’ εξής Επιτροπή, η οποία οφείλει να καλέσει σε ακρόαση τους 
εκπροσώπους της Ο.Λ.Π. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο εμπλεκόμενο ή δυνάμενο να 
επιβοηθήσει το έργο της Επιτροπής τρίτο, σε σχέση με την καταγγελία.  

2. Η διαδικασία ακρόασης έχει ως σκοπό να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα η παράβαση που 
καταγγέλθηκε από τρίτο ή διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια αυτεπάγγελτου ή άλλου ελέγχου 
από την ίδια τη Ρ.Α.Λ. και την πρόταση επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας. 
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3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με πράξη του Προέδρου, ή σε περίπτωση κωλύματός του, 
του Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Λ. με ετήσια θητεία. Πρόεδρος ορίζεται Εισηγητής της Ρ.Α.Λ και 
μέλη της Επιτροπής ορίζονται εκ των στελεχών της Αρχής. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου Γραμματέας για την υποστήριξη της διαδικασίας ακρόασης και 
καταγραφής των πρακτικών, νομικός σύμβουλος της Ρ.Α.Λ. ή εξωτερικός νομικός 
συνεργάτης, καθώς τυχόν ορισθείς τεχνικός σύμβουλος της παραγράφου 6. Αν υφίσταται 
τεχνική δυνατότητα μαγνητοφώνησης τότε η όλη διαδικασία καταχωρείται και δια αυτού του 
τρόπου. 

4. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. με απόφασή του, δύναται να συγκροτεί μία ή περισσότερες 
Επιτροπές για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος Κανονισμού. 

5. Η Επιτροπή ορίζεται τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους με θητεία από την 
1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου επομένου ημερολογιακού έτους. 
Κώλυμα ανανέωσης της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών της Επιτροπής δεν υφίσταται. 
Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η Επιτροπή ορίζεται εντός δύο μηνών από την έναρξη 
ισχύος του. 

6. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής ή του αρμοδίου 
Εισηγητή, δύναται συνεκτιμώντας τη δυσκολία ή την τυχόν ειδική φύση των ζητημάτων προς 
διερεύνηση να αποφασίσει τον ορισμό πραγματογνωμόνων εκ του καταλόγου 
πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, άλλως ειδικής για τα θέματα 
αυτά επιτροπής τεχνικών συμβούλων ή εξειδικευμένων επιστημόνων ή επαγγελματιών προς 
ενίσχυση του έργου της ορισθείσας στο πλαίσιο του παρόντος, οριζομένης δυνάμει 
αποφάσεως Ρ.Α.Λ., κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου. 

Άρθρο 8 

Διεξαγωγή ακρόασης 

1. Η κλήση για τη διεξαγωγή ακρόασης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. κατόπιν 
εισηγήσεως του Προέδρου της Επιτροπής, και επιδίδεται, (η επίδοση επέχουσα θέση 
γνωστοποίησης και κλήτευσης), με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο και με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ) υπό την 
απαρέγκλιτη, όμως, προϋπόθεση ότι αρμόδιο όργανο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. επιβεβαιώσει την 
σχετική κοινοποίηση. Ήτοι, στην περίπτωση. κοινοποίησης με κάθε πρόσφορο μέσο, στο 
σχετικό διαβιβαστικό έγγραφο πρέπει να προβλέπεται ότι για την επιβεβαίωση της 
παραλαβής της απόφασης ακρόασης, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. πρέπει να αποστείλει απαντητικό μήνυμα 
στο οποίο αναφέρεται ρητώς ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. έλαβε γνώση της απόφασης – πρόσκλησης σε 
ακρόαση για την ημερομηνία που προσδιορίζεται. Για κοινοποιήσεις μέσω δικαστικού 
επιμελητή ή δημοσίου οργάνου, αρκεί η έκθεση επιδόσεως.  

2. Η κλήση για την διεξαγωγή της ακρόασης κοινοποιείται στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. τουλάχιστον 
σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημερομηνία ακρόασης. 

3. Η ως άνω κλήση περιέχει προσδιορισμό των παραβάσεων της Ο.Λ.Π. Α.Ε., σύμφωνα με το 
Ν.4404/2016 και τον παρόντα Κανονισμό, οι οποίες δικαιολογούν, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Παραχώρησης, την επιβολή ποινικών ρητρών, καθώς και των διατάξεων της Σύμβασης οι 
οποίες παραβιάσθηκαν. Οι παραβάσεις της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και οι παραβιασθείσες διατάξεις της 
Σύμβασης Παραχώρησης πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο 
προσδιορισμός της ταυτότητας κάθε συγκεκριμένης παράβασης. Στην απόφαση 
αναφέρονται και τα στοιχεία των μελών της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος. 

4. Σε περίπτωση απουσίας των εκπροσώπων της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κατά τη διαδικασία ακρόασης, 
παρά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή της, η διαδικασία διεξάγεται ερήμην της. Εφόσον 
όμως η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη την παρουσία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. στη συζήτηση, δύναται να 
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αναβάλει τη διαδικασία, για τον συγκεκριμένο λόγο, μόνο για μία (1) φορά για νέα 
ημερομηνία, με νέα κλήτευση. 

Άρθρο 9 

Κατάθεση Υπομνημάτων 

1. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει δικαίωμα να καταθέσει, στο πρωτόκολλο της Ρ.Α.Λ., τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της ακρόασης, έγγραφο υπόμνημα 
με το οποίο διατυπώνει τις απόψεις της και ανακοινώνει τα ονόματα και την ιδιότητα των 
μαρτύρων που επιθυμεί να εξετασθούν ενώπιον της Επιτροπής καθώς και των τυχόν 
αποδεικτικών στοιχείων, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠΔ και στον ΚΔΔ),τα οποία 
εισφέρει. 

2. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δικαιούται να λαμβάνει προ της ακροάσεως αντίγραφα εγγράφων του 
θέματος που πρόκειται να συζητηθεί και τα οποία διαθέτει στην κατοχή της η Ρ.Α.Λ.., με την 
επιφύλαξη του άρθρου 18. 

3. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει την -με έξοδα της- διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
από εμπειρογνώμονες, σε κάθε δε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή η Ρ.Α.Λ. διορίσουν 
εμπειρογνώμονες, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δικαιούται να διορίσει, επίσης με έξοδα της, τεχνικό 
σύμβουλο. Οι εμπειρογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον Κ.Πολ.Δικ. και στον Κ.Π.Δ., όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι 
εμπειρογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι με μόνη την αποδοχή του διορισμού τους 
δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, υπογράφοντας προς 
τούτο σχετική δήλωση εχεμύθειας, υποκείμενοι και αυτοί, προσωπικά, στην ίδια ποινική 
ρήτρα του άρθρου 6 του παρόντος. 

4. Σε περίπτωση που παρίστανται ή προτείνονται ως μάρτυρες ή ως εμπειρογνώμονες 
πρόσωπα μη γνωρίζοντα την ελληνική γλώσσα, ο προτείνων τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνει 
και τα έξοδα της διερμηνείας, σχετική δε μνεία γίνεται στα πρακτικά της συζήτησης. Η Ρ.Α.Λ. 
δικαιούται να μην εγκρίνει τον διερμηνέα που προτείνει η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και δύναται να διορίσει 
και δεύτερο διερμηνέα, δικής της επιλογής, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται, κατ’ εξαίρεση 
του προηγούμενου εδαφίου, από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Άρθρο 10 

Συμμετοχή τρίτων 

1. Πλην της Ο.Λ.Π. Α.Ε., ο Πρόεδρος της ΡΑΛ, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της 
Επιτροπής, δύναται να κλητεύσει στη συζήτηση οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή 
νομικό, εφόσον κρίνει ότι η συμμετοχή του συμβάλει στην ορθή εξέταση της υπόθεσης. Η 
κλήτευση τρίτου διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος, ή την 
μετ’ αναβολή αυτής, και κοινοποιείται στην Ο.Λ.Π. Α.Ε.. 

2. Οποιοσδήποτε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καλείται να μετέχει ή να 
λαμβάνει γνώση της διαδικασίας ακρόασης, μπορεί να υποβάλει και υπόμνημα, ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής της Ρ.Α.Λ. το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες προ της ορισθείσης 
ημερομηνίας ακροάσεως. Το υπόμνημα, στο οποίο πρέπει να γίνεται σαφή αναφορά των 
στοιχείων της υπόθεσης για την οποία κοινοποιήθηκε η σχετική κλήση, κατατίθεται στο 
πρωτόκολλο της Ρ.Α.Λ. και αποτελεί στοιχείο του φακέλου της υπόθεσης.  

Άρθρο 11 

Αναβολή συζήτησης της υπόθεσης 

1. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δύναται, με την υποβολή έγγραφης αίτησης, μέχρι και την έναρξη διεξαγωγής 
της ακρόασης, να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης ή την παράταση της προθεσμίας 
εμφάνισης της, επικαλούμενη σοβαρό λόγο. Επί της αιτήσεως αυτής, αποφασίζει η Επιτροπή, 
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η οποία δύναται να αποφασίζει και αυτεπαγγέλτως την αναβολή της ακρόασης. Η ως άνω 
απόφαση με προσδιορισμό της νέας ημερομηνίας ακροάσεως, ανακοινώνεται στα 
καλούμενα πρόσωπα προφορικά εφόσον τυγχάνουν παρόντες εκπρόσωποί τους ή με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε περίπτωση απουσίας τους.  

2. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικά, σε περίπτωση μη νόμιμης ή μη εμπρόθεσμης 
κλήτευσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε., εκτός εάν αυτή παρίσταται κατά την ακρόαση και δεν αντιλέξει 
σχετικώς, κατά την έναρξη αυτής. 

Άρθρο 12 

Διενέργεια ακρόασης 

1. Η ακρόαση διεξάγεται, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος, η 
οποία συνέρχεται για το σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση.  

2. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δια του Γραμματέα 
προβαίνει στη νομιμοποίηση της παράστασης του κληθέντος ή των κληθέντων προσώπων, 
των συμβούλων τους, καθώς και των προς εξέταση μαρτύρων. Κάθε πρόσωπο, πλην των 
κληθέντων με την πράξη διεξαγωγής, οφείλει να προσκομίσει ταυτόχρονα και τα στοιχεία της 
νομιμοποίησης του. Αν δεν υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία ή αυτά δεν είναι πλήρη, η 
Επιτροπή, κατά την κρίση της, δύναται, είτε να προχωρήσει στη συζήτηση χορηγώντας 
προθεσμία για την υποβολή τους, είτε να αναβάλει, εξ αυτού του λόγου τη συζήτηση.  

3. Η νομιμοποίηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και των εκπροσώπων των κληθέντων 
νομικών προσώπων λαμβάνει χώρα είτε με προφορική δήλωση αυτών ή του νομίμου 
εκπροσώπου τους κατά την έναρξη της ακρόασης, είτε με εξουσιοδότησή, η οποία πρέπει να 
φέρει επικύρωση του γνησίου. Σε περίπτωση νομικών προσώπων αρκεί επικυρωμένο 
αντίγραφο της απόφασης του εν ισχύ οργάνου διοίκησης αυτών. 

4. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, εφόσον έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση του, θεωρείται και 
αντίκλητος του καλούμενου προσώπου το οποίο εκπροσωπεί.  

5. Για τις πράξεις της προδικασίας τεκμαίρεται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, εφόσον 
επακολουθήσει η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου, ή εμφανισθεί κατά τη συζήτηση το 
καλούμενο πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του και δηλώσει ότι εγκρίνει τη διενέργεια 
τους.  

6. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το θεματικό 
αντικείμενο της ακρόασης και καλεί τα κληθέντα πρόσωπα να αναπτύξουν τις απόψεις τους, 
κατά τη σειρά που ο ίδιος ορίζει. Η συνήθης σειρά ανάπτυξης των θέσεων των μερών είναι η 
εξής: πρώτα αναπτύσσεται από τον αρμόδιο Εισηγητή και Πρόεδρο της Επιτροπής το 
περιεχόμενο της καταγγελίας, σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται/αναγιγνώσκονται στοιχεία, 
έγγραφα, μάρτυρες, πραγματογνώμονες, κλπ, της κατηγορίας και στη συνέχεια της 
υπεράσπισης της Ο.Λ.Π ΑΕ, σε τρίτο στάδιο η Ο.Λ.Π. Α.Ε. αναπτύσσει τις θέσεις της επί του 
περιεχομένου της καταγγελίας, και μετά από την παρουσίαση των θέσεων όλων των μερών 
η συζήτηση εξελίσσεται ελεύθερα, υπό τον συντονισμό του Προέδρου, ο οποίος και κηρύσσει 
λήξη της σχετικής συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση η Ο.Λ.Π. Α.Ε. λαμβάνει τελευταία το λόγο. 
Κατά τα λοιπά η διαδικασία και η εκτίμηση αποδείξεων καλύπτεται υπό των ρυθμίσεων του 
Κ.Π.Δ..  

7. Η διαδικασία ακρόασης διεξάγεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, κατά την απόλυτη 
κρίση της Επιτροπής. Στην περίπτωση συνέχισης της διαδικασίας σε νέα συνεδρίαση, δεν 
πραγματοποιείται νέα κλήτευση, αλλά αρκεί η προφορική γνωστοποίηση προς τα 
συμμετέχοντα στην ακρόαση μέρη του τόπου και χρόνου της επόμενης συνεδρίασης. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής, τηρούνται πρακτικά, τα οποία, 
λαμβάνουν από τη Γραμματεία της Ρ.Α.Λ. με δική τους δαπάνη, κατόπιν σχετικής αίτησής 
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τους η Ο.Λ.Π ΑΕ ή και τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον για την κρινόμενη υπόθεση 
και καταθέτει επ’ αυτού αιτιολογημένη αίτηση. Για την υποβοήθηση τήρησης των 
Πρακτικών, δύναται να χρησιμοποιείται και μηχανικό μέσο καταγραφής των συνομιλιών της 
ακρόασης. Οι αιτήσεις για το ειδικό έννομο συμφέρον εξετάζονται από τον Πρόεδρο της 
Ρ.Α.Λ. ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτόν, κατ’ άρθρον 115 παρ. 2 του Ν.4389/2016. 

Άρθρο 13 

Αναβολή και Διακοπή συζήτησης 

1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την αναβολή ή τη διακοπή της συζήτησης, για 
σπουδαίο λόγο, είτε εφόσον κρίνει ότι για την αντιμετώπιση των αναφυομένων ζητημάτων 
απαιτείται συμπληρωματική διερεύνηση της υπόθεσης με την προσκόμιση επιπλέον 
εγγράφων ή άλλων αποδεικτικών μέσων ή την κλήση προς εξέταση ουσιωδών μαρτύρων ή 
άλλων προσώπων, και καταγράφεται στα πρακτικά. 

2. Η διακοπείσα συζήτηση συνεχίζεται σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής με τη 
συμμετοχή των μελών της αρχικής σύνθεσης αυτής. Δεν απαιτείται νέα κλήτευση, εφόσον η 
ημερομηνία της νέας συζήτησης ανακοινώνεται με την αναγγελία της διακοπής αυτής.  

Άρθρο 14 

Συμπληρωματικά υπομνήματα 

1. Μέχρι το πέρας της διαδικασίας ακρόασης τα κληθέντα πρόσωπα δικαιούνται να 
καταθέσουν συμπληρωματικό έγγραφο υπόμνημα επί των διαλαμβανομένων στην ακρόαση, 
προσκομίζοντας και το σύνολο των επικαλουμένων υπ’ αυτών εγγράφων ή στοιχείων, ιδίως 
δε αυτών που ζητήθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διενέργεια της ακρόασης. Αν για τις 
ανάγκες υποβολής συμπληρωματικού υπομνήματος ή συμπληρωματικών στοιχείων 
απαιτείται προθεσμία, αυτή δίδεται με απόφαση, της Επιτροπής, η οποία, μετά ταύτα, 
διακόπτει σε νέα συνεδρίαση, και το καταγράφει στα πρακτικά της συνεδρίασης.  

2. Παράλληλα οίκοθεν η Επιτροπή μπορεί, να ζητήσει να προσκομισθούν από οποιοδήποτε 
κληθέν πρόσωπο, συγκεκριμένα έγγραφα, νέα στοιχεία ή ένορκες βεβαιώσεις, καθώς επίσης 
και να υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, τάσσοντας ειδική προθεσμία προς κατάθεση ή 
απάντηση.  

3. Σε κάθε περίπτωση η Ο.Λ.Π ΑΕ πρέπει να λαμβάνει γνώση κάθε νέου στοιχείου ώστε να 
έχει δυνατότητα αντίκρουσης του, (με τη λήψη επίσημων αντιγράφων και τη διακοπή της 
συνεδρίασης σε νέα ημερομηνία). Οίκοθεν νοείται ότι η Ο.Λ.Π ΑΕ λαμβάνει πάντοτε 
τελευταία τον λόγο. 

4.Η διαδικασία ακροάσεως διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται το απόρρητο 
της διαδικασίας, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της 
διαδικασίας. Τα στοιχεία της διαδικασίας ακρόασης ή άλλα στοιχεία που προκύπτουν από 
αυτή, δεν προσκομίζονται σε επακολουθούσες δίκες, πλην της περιπτώσεως που αυτό 
επιβάλλεται από κανόνες δημοσίας τάξεως ή μετά από απόφαση των αρμοδίων δικαστικών 
ή εισαγγελικών αρχών.  

Άρθρο 15 

Παράταση προθεσμιών 

Όλες οι αναφερόμενες στην παρούσα προθεσμίες για την υποβολή υπομνημάτων, 
αποδεικτικών μέσων, προσθηκών κ.λπ. εγγράφων ή στοιχείων, δύνανται να παρατείνονται 
με απόφαση ληφθείσα κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Επιτροπής, η οποία κοινοποιείται 
με κάθε πρόσφορο μέσο στα ενδιαφερόμενα μέρη.  
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Άρθρο 16 

Διάσκεψη και σύνταξη πορίσματος για την επιβολή η μη ποινικής ρήτρας 

1. Μετά το πέρας της διαδικασίας ακρόασης, η Επιτροπή, αφού συνέλθει σε μυστική 
συνεδρίαση και συζητηθούν οι απόψεις των μελών της, διατυπώνει το Εισηγητικό πόρισμά 
της για την παράβαση και την επιβολή ή μη ποινικής ρήτρας κατά πλειοψηφία.  

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται, ως προς τον προσδιορισμό του είδους αυτής, αλλά και 
της σχετικής επιμέτρησης, θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της Σύμβασης, 
το Παράρτημα 16.2 (Κατάλογος Ποινικών Ρητρών της Σύμβασης Παραχώρησης) και το άρθρο 
21 της παρούσας, ή με οποιοδήποτε άλλο κείμενο οριστεί κατά νόμο. 

3. Κατά τη σύνταξη του πορίσματος της Επιτροπής καταγράφονται όλες οι διατυπωθείσες 
απόψεις, καθώς και οι προτάσεις οι οποίες ελήφθησαν κατά πλειοψηφία επί των 
επιβαλλομένων μέτρων.  

Άρθρο 17 

Έκδοση Αποφάσεως 

1. Το ανωτέρω πόρισμα της Επιτροπής επί της παράβασης και επί της επιβαλλόμενης 
ποινικής ρήτρας υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ρ.Α.Λ., και εντάσσεται από τον Πρόεδρο, 
ως θέμα ημερήσιας διατάξεως συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. εντός μηνός από την υποβολή 
του. Στο πόρισμα, μεταξύ άλλων, πραγματοποιείται η διαπίστωση της παράβασης, και 
προτείνεται η επιβαλλόμενη ποινική ρήτρα, καθώς και τυχόν ρυθμιστικά και άλλα μέτρα. 

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. με απόφασή τους που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία μπορούν 
να αναπέμψουν την υπόθεση στην Επιτροπή, εάν διαπιστώσουν την ύπαρξη νομικών και 
ουσιαστικών πλημμελειών ή ελλείψεων. Σε περίπτωση ύπαρξης νέων στοιχείων, τα μέλη του 
Δ.Σ. έχουν διακριτική ευχέρεια να καλέσουν την Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ακρόαση προκειμένου να 
αναπτύξει τις απόψεις της επί αυτών ενώπιον του Δ.Σ.. Εφόσον δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη 
νομικών και ουσιαστικών πλημμελειών ή ελλείψεων, το πόρισμα της Επιτροπής θεωρείται 
ως επικυρωθέν. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπ’όψιν το πόρισμα εκδίδει την οριστική απόφασή 
της. 

3. Η απόφαση αναπομπής της υπόθεσης στην Επιτροπή λαμβάνεται το βραδύτερο, με 
προσωπική ευθύνη του προέδρου της Ρ.Α.Λ., κατά το μεθεπόμενο της εκδόσεως της σχετικής 
απόφασης του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. και πάντως όχι μετά την πάροδο δεκαπενθημέρου. Σε 
περίπτωση που το πόρισμα αναπεμφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Επιτροπή, η 
Επιτροπή οφείλει να εξετάσει τις πλημμέλειες ή ελλείψεις που διαπίστωσε το Δ.Σ. και εντός 
μηνός από τη λήψη της απόφασης της διοίκησης της Ρ.Α.Λ άλλως εντός οριζομένης 
προθεσμίας από αυτή, να επανέλθει, με αιτιολογημένη άποψη, συμπληρώνοντας ή 
τροποποιώντας ή διατηρώντας το πόρισμά της. Εάν το Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. δεν συμφωνεί ούτε με 
το νέο πόρισμα της Επιτροπής κρατά την υπόθεση και αποφαίνεται οριστικώς.  

4. Εάν τα μέλη του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. διαπιστώσουν ότι ανακύπτουν ζητήματα, για την επίλυση 
των οποίων απαιτείται να προσκομισθούν από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. περισσότερα στοιχεία ή να 
διεξαχθεί από την Ρ.Α.Λ. περαιτέρω έρευνα, εκδίδεται σχετική απόφαση. Η απόφαση είναι 
ειδικώς αιτιολογημένη, με μνεία των ονομάτων και των απόψεων των μειοψηφησάντων 
μελών. Η εν λόγω απόφαση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο ή με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της.  

5. Η σύγχρονη εφαρμογή των ευχερειών των εδαφίων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν 
αποκλείεται. 

Άρθρο 18 

Διαβαθμισμένα στοιχεία –Απόρρητο της διαδικασίας 
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1. Τα συναφή με την υπόθεση στοιχεία, αποτελούν τμήμα του φακέλου της υπόθεσης.  

2. Στις περιπτώσεις υποβολής ή συλλογής πληροφοριών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 
οποία υποβάλλουν ή από τα οποία συλλέγονται οι πληροφορίες, μπορούν να προσδιορίζουν, 
αιτιολογημένα με αίτημα εμπιστευτικής αντιμετώπισης, τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα 
μέρη των εγγράφων που περιέχουν απόρρητα στοιχεία, και να τα προσκομίζουν σε χωριστή 
εμπιστευτική εκδοχή.  

3. Ως απόρρητα, θεωρούνται τα εσωτερικά έγγραφα της Ρ.Α.Λ., έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και έγγραφα των Εθνικών Αρχών, καθώς και η αλληλογραφία, μεταξύ της 
Επιτροπής και άλλων υπηρεσιών ή Αρχών, εκτός, αν ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. αποφασίσει το 
αντίθετο.  

4. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένο αίτημα της προς τον Πρόεδρο και την 
Ρ.Α.Λ., να ζητήσει πρόσβαση σε απόρρητα έγγραφα ή στοιχεία του φακέλου, εφόσον η 
πρόσβαση αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας της.  

5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του φακέλου ασκείται: α) με μελέτη των στοιχείων 
στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης ή β)με χορήγηση αντιγράφων, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός των απορρήτων ή και διαβαθμισμένων εγγράφων. Στην τελευταία 
περίπτωση η σχετική δαπάνη βαρύνει την Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Άρθρο 19 

Παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται η επιβολή ποινικών ρητρών 

Παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται η επιβολή ποινικών ρητρών σε βάρος της Ο.Λ.Π. Α.Ε., 
όπως καταγράφονται στο Παράρτημα 16.2 της Σ.Π. και στο Παράρτημα Α’ της παρούσας, και 
οποιαδήποτε άλλη παράβαση προβλέπεται στην παράγραφο 16.2 του Παραρτήματος 1 της 
Σύμβασης Παραχώρησης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική παράγραφο της ως άνω Σύμβασης 
ή οποιουδήποτε άλλου τροποποιητικού, συμπληρωματικού, διευκρινιστικού ή άλλου 
εγγράφου αυτής. 

2. Οποιαδήποτε άλλη παράβαση ορίζεται από την Σύμβαση Παραχώρησης όπως αυτή 
εξειδικεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα σε σχέση με αυτή νομοθεσία.  

3. Επισημαίνεται ότι, οποιαδήποτε παράβαση δεν προβλέπεται σαφώς και ρητώς από την 
Σύμβαση Παραχώρησης και τα σχετικά Παραρτήματα αυτής ως παράβαση μέσης ή υψηλής 
βαρύτητας, τεκμαίρεται ότι αποτελεί παράβαση χαμηλής βαρύτητας, άνευ άλλου τινός. 

Άρθρο 20 

Ποσά Ποινικών Ρητρών 

Τα ποσά των εκάστοτε επιβαλλομένων ποινικών ρητρών προσδιορίζονται στον Κατάλογο 
Ποινικών Ρητρών που προσαρτάται στην Σύμβαση Παραχώρησης όπως εκάστοτε αυτός 
ισχύει.  

Άρθρο 21 

Ανάλυση Παραβάσεων και Ποσοτικοποίησης Ποινικών Ρητρών που προβλέπονται στα 
παραρτήματα 16.2. του Ν. 4404/2016. 

1. Η περαιτέρω ανάλυση Παραβάσεων, η εξειδίκευση διαδικασίας αριθμητικού 
προσδιορισμού, υπολογισμού και ποσοτικοποίηση των Ποινικών ρητρών του άρ. 112 παρ. 1 
περ. β του Ν.4389/2016, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α΄ 
του παρόντος Κανονισμού κατ’ αντιστοιχίαν των αντιστοίχως προβλεπομένων του 
Παραρτήματος 16.2 της Σύμβασης Παραχώρησης. 
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2. Στοιχεία των οποίων προβλέπεται η χορήγηση προς την Αρχή, παρέχονται, αν δεν ορίζονται 
ειδικότερα στο Παράρτημα, με τα υποβαλλόμενα κατ’ άρθρον 14.1 της Σ.Π., και πάντως μέχρι 
την 30η Ιουνίου του εκάστου επομένου έτους χρήσης. 

Άρθρο 22 

Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο. 

1. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. περί επιβολής ποινικών ρητρών, χωρεί προσφυγή ουσίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της 
απόφασης στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν.4389/2016. 

2. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης 
της Ρ.Α.Λ.  

3. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το ανωτέρω δικαστήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

Άρθρο 23 

Εφαρμοστέες διατάξεις 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζεται η 
Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κατισχύει του παρόντος Κανονισμού σε περίπτωση 
αντίθεσής της με αυτόν.  

Άρθρο 24 

Τροποποίηση διατάξεων 

Τροποποίηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δύναται να γίνει με απόφαση της Ρ.Α.Λ., 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 25 

Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως. 

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Παράρτημα Α’ 

Βάσεις Υπολογισμού και Απαιτούμενα Στοιχεία Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών 

1. Μη εκπλήρωση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων. 

1.1 Μη εκπλήρωση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της Επενδυτικής 
Περιόδου εντός της οποίας είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν (Περίοδος A) 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Άρθρο 7 και το Άρθρο 27 παρ.9, τα 
Παραρτήματα 7.2 και 7.15, το Παράρτημα 16.2. 

1.2 Μη εκπλήρωση τυχόν υπολειπόμενου τμήματος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που 
όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί στην Περίοδο A (Επενδύσεις Περιόδου A) μέχρι το τέλος 
της Επενδυτικής Περιόδου που ακολουθεί αμέσως μετά την Περίοδο A (Περίοδος B) 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Άρθρο 7 και το Άρθρο 27 παρ.9, τα 
Παραρτήματα 7.2 και 7.15, το Παράρτημα 16.2. 

2. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών – Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων  

2.1. Μη εκπλήρωση Υπηρεσιών  
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Ισχύουν τα ορισθέντα στη ΣΠ, Παράρτημα 16.2.  

2.2. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων  

2.2.1. Μη επίτευξη ελαχίστης απόδοσης ανά αποβάθρα – μηνιαίος μέσος όρος μεικτού 
ρυθμού ανυψώσεων ανά γερανό 

− Περίοδος αναφοράς: Μήνας  

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η μη 
επίτευξη μηνιαίου μέσου όρου παραγωγικών κινήσεων γερανού (εκτός καλυμμάτων 
ανοιγμάτων καταστρώματος και σίφτερ) διαζευκτικά 19 ανά μικτή ώρα λειτουργίας για 
πλοία motherships, ή 15 ανά μικτή ώρα λειτουργίας για πλοία feeder. Η ποινική ρήτρα 
υπολογίζεται ανά μήνα διαπιστωμένης παράβασης και ανά αποβάθρα που δεν 
επετεύχθη το επίπεδο ελαχίστης απόδοσης 

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως χορήγηση για κάθε μήνα μέσων όρων παραγωγικών κινήσεων 
γερανού ανά αποβάθρα, χωριστά για πλοία motherships και feeder. 

2.2.2 Μη νόμιμη Ρύθμιση κατά Προτεραιότητα Πρόσδεσης 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Παράρτημα 16.2 

2.2.3 Υπέρβαση μεγίστου μηνιαίου μέσου όρου του χρόνου εισόδου και εξόδου από τον 
λιμένα (turn-around time) των φορτηγών  

− Περίοδος αναφοράς: Μήνας  

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η 
υπέρβαση μέσου όρου 60 λεπτών ανά κίνηση για το σύνολο των φορτηγών που 
διακινήθηκαν μέσα σε ένα μήνα. 

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως χορήγηση για κάθε μήνα μέσων όρων του χρόνου εισόδου και 
εξόδου φορτηγών από τον λιμένα με διαχωρισμό εισερχόμενων και εξερχόμενων TEUs. 
Η Ο.Λ.Π τεκμηριώνει ειδικότερα τυχόν αφαίρεση χρόνου οποιαδήποτε σχετικής 
καθυστέρησης πέραν του εύλογου ελέγχου του. 

2.2.4. Μη επίτευξη ελαχίστης απόδοσης Προβλήτα I (Άρθρο 3.8) 

− Περίοδος αναφοράς: Οποιοδήποτε έτος αναφοράς Προβλήτα I 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβαση. Ως παράβαση νοείται η μη 
εκπλήρωση των επιμέρους στόχων ετήσιας διακίνησης TEUs των άρθρων 3.8 και 3.9 της 
ΣΠ. Ποινικές Ρήτρες προσδιορίζονται κατ΄ αναλογίαν του συνόλου της υστέρησης που 
σημειώθηκε κατά το κάθε Έτος Αναφοράς Προβλήτα Ι  

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Παρέχονται στο πλαίσιο του άρθρου 14.1 της ΣΠ.  

2.3. Ελάχιστο Απαιτούμενο Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών Σταθμού(ων) αυτοκινήτων 

2.3.1 Μη επίτευξη ελαχίστης απόδοσης ανά αποβάθρα - μηνιαίος μέσος όρος διαχείρισης 
αυτοκινήτων 

− Περίοδος αναφοράς: Μήνας 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η 
εκφόρτωση/φόρτωση αυτοκινήτων με ρυθμό κατά μέσο μηνιαίο όρο μικρότερο των 100 
αυτοκινήτων ανά ώρα ανά αποβάθρα. Η ποινική ρήτρα υπολογίζεται ανά μήνα 
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διαπιστωμένης παράβασης και ανά αποβάθρα που δεν επετεύχθη το επίπεδο ελαχίστης 
απόδοσης, και αποτελεί το γινόμενο του συνόλου των διακινηθέντων μονάδων (unit) επί 
0,75 €.  

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως, χορήγηση μηνιαίων μέσων όρων εκφόρτωσης/φόρτωσης 
αυτοκινήτων ανά αποβάθρα. 

2.4. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών Σταθμού(ων) Ακτοπλοΐας / 
Οχηματαγωγών πλοίων (φεριμπότ) 

2.4.1. Μη εκπλήρωση ελαχίστης διαθεσιμότητας θέσεων ελλιμενισμού για τακτικές 
ακτοπλοϊκές γραμμές 

− Περίοδος αναφοράς: Για κάθε άφιξη 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η μη 
δυνατότητα πρόσβασης χωρίς χρόνο αναμονής για το 97,5% των αφίξεων, με την 
επιφύλαξη διαφορετικής ρητής συμφωνίας στη σύμβαση μεταξύ ΟΛΠ και της αντίστοιχης 
ακτοπλοϊκής γραμμής, ή η μη παροχή άδειας πρόσδεσης σε διαθέσιμη κενή θέση. 

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως παροχή καταλόγου των θέσεων ελλιμενισμού ανά σταθμό 
άλλως μετά από οποιαδήποτε μεταβολή που να επιφέρει αλλαγή στον αριθμό τους  

2.4.2. Μη εκπλήρωση ελαχίστης διαθεσιμότητας χώρου στοίχων αναμονής (για πλοία 
τύπου RoRo) 

− Περίοδος αναφοράς: Έτος 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως προϋποθέσεις παράβασης 
νοούνται διαζευκτικά: α) η μη διαθεσιμότητα επαρκούς χώρου προ-στοιβασίας για 
οχήματα που αφικνούνται στον σταθμό για επιβίβαση, β) η σειρά αναμονής για 
μετάβαση στους χώρους προ-στοιβασίας και γ) η στάθμευση σε δημόσιους δρόμους καθ’ 
οιονδήποτε χρόνο αποβίβασης / επιβίβασης. Ως παράβαση νοείται η μη πλήρωση 
οιαδήποτε των ανωτέρω προϋποθέσεων για δύο συνεχόμενες ημέρες μέσα σε ένα έτος, 
σε τακτική βάση. Η έννοια της τακτικής βάσης εξετάζεται και εξειδικεύεται κατά 
περίπτωση. 

− Εξοικονόμηση της επένδυσης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ύψους βάσης 
επένδυσης και του τεκμαρτού προσήκοντος ύψους επένδυσης. Το προσήκον ύψος της 
επένδυσης είναι εκείνο που, εάν είχε υλοποιηθεί από την Ο.Λ.Π., θα υπήρχε επαρκής 
διαθεσιμότητα χώρου προ-στοιβασίας. Το προσήκον ύψος επένδυσης δύναται να 
ερμηνευθεί ότι υπολογίζεται ως το γινόμενο του ύψους βάσης επένδυσης επί τον αριθμό 
προσηκόντων θέσεων, διά των υφιστάμενων θέσεων (με ελάχιστη τη μία θέση). Ως 
προσήκων αριθμός θέσεων νοείται ο αριθμός των θέσεων, που εάν υπήρχαν, δεν θα 
πληρούντο οι προϋποθέσεις παράβασης επί τα χείρω της ελάχιστης τακτικής βάσης. 
Υπολογίζεται από τη Ρ.Α.Λ. με ειδική τεχνοοικονομική εκτίμηση / μελέτη.  

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθεται η τυχόν μη 
πλήρωση οιαδήποτε των ανωτέρω προϋποθέσεων (α, β, γ). Το κόστος των σχετικών 
επενδύσεων χορηγείται και τεκμηριώνεται οικονομοτεχνικά άπαξ από την Ο.Λ.Π. στη 
Ρ.Α.Λ., καθώς και μετά από οποιαδήποτε μεταβολή που επιφέρει αλλαγή στους χώρους 
στοίχων αναμονής ή στο ύψος βάσης της επένδυσης.  

2.4.3 Μη εκπλήρωση ελαχίστου ρυθμού αποβίβασης/επιβίβασης 
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− Περίοδος αναφοράς: Ανά προσέγγιση 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης ανά προσέγγιση. Ως παράβαση 
νοείται η μη εξασφάλιση 80% του μεγίστου ρυθμού αποβίβασης/επιβίβασης του κάθε 
οχηματαγωγού, ανά τύπο πλοίου. Βασικοί τύποι πλοίων περιλαμβάνουν: α) πλοία 
ακτοπλοΐας έως 180 μέτρα β) πλοία ακτοπλοΐας άνω των 180 μέτρων, και γ) ταχύπλοα.  

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως παροχή από την Ο.Λ.Π των μέγιστων ρυθμών αποβίβασης / 
επιβίβασης ανά τύπο πλοίου, κατόπιν διαβουλεύσεως με τα ενδιαφερόμενα μέρη.  

2.5. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών Σταθμού Κρουαζιέρας 

2.5.1. Ελάχιστος ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης (για προσεγγίσεις διέλευσης)  

− Περίοδος αναφοράς: Ανά προσέγγιση 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης ανά προσέγγιση. Ως παράβαση 
νοείται η μη επίτευξη αποβίβασης / επιβίβασης κατ’ ελάχιστον 900 επιβατών διέλευσης 
ανά ώρα 

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθεται οι προσεγγίσεις 
διέλευσης και η επίτευξη ή μη του ελαχίστου ρυθμού ανά προσέγγιση.  

2.5.2 Ελάχιστος ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης (για προσεγγίσεις λιμένα βάσης)  

− Περίοδος αναφοράς: Ανά προσέγγιση 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης ανά προσέγγιση. Ως παράβαση 
νοείται η μη επίτευξη αποβίβασης / επιβίβασης κατ’ ελάχιστον 400 επιβατών λιμένα 
βάσης ανά ώρα 

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθεται οι προσεγγίσεις 
λιμένα βάσης και η επίτευξη ή μη του ελαχίστου ρυθμού ανά προσέγγιση. 

2.5.3 Διαθεσιμότητα χώρου αναμονής (home porting) 

− Περίοδος αναφοράς: Δύο έτη 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Μια ή περισσότερες διαπιστωμένες παραβάσεις επί δύο 
συνεχόμενα έτη. Ως παράβαση νοείται η μη εξασφάλιση ικανού χώρου αναμονής για 
επιβάτες που αναμένουν να επιβιβαστούν παρέχοντας καθίσματα για το 20% των 
επιβατών του μεγαλύτερου προσεγγίζοντος πλοίου, με μέγιστο αριθμό 500 θέσεων ανά 
σταθμό.  

− Απαραίτητα στοιχεία για υπολογισμό τους ύψους βάσης επένδυσης: Κόστος του 
υφιστάμενου εξοπλισμού και των υφιστάμενων εγκαταστάσεων χώρων αναμονής ανά 
σταθμό.  

− Εξοικονόμηση της επένδυσης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ύψους βάσης 
επένδυσης και του τεκμαρτού προσήκοντος ύψους επένδυσης. Το προσήκον ύψος της 
επένδυσης είναι εκείνο που, εάν είχε υλοποιηθεί από την Ο.Λ.Π, δεν θα υπήρχε 
ανεπάρκεια χώρων αναμονής. Το προσήκον ύψος επένδυσης δύναται να ερμηνευθεί ότι 
υπολογίζεται ως το γινόμενο του ύψους βάσης επένδυσης επί τον αριθμό προσηκόντων 
θέσεων, διά των υφιστάμενων θέσεων (με ελάχιστη τη μία θέση). Ως προσήκων αριθμός 
θέσεων νοείται ο αριθμός των θέσεων, που εάν υπήρχαν, θα εξυπηρετείτο το 20% των 
επιβατών του μεγαλύτερου προσεγγίζοντος πλοίου, με μέγιστο αριθμό 500 θέσεων ανά 
σταθμό. 
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− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθενται οι προσεγγίσεις 
home porting και η επίτευξη ή μη της διαθεσιμότητας των χώρων αναμονής, ανά 
προσέγγιση. Επιπρόσθετα, χορηγούνται άπαξ ετησίως, ανά τερματικό σταθμό, ο αριθμός 
καθισμάτων χώρων αναμονής και ο αριθμός επιβατών του μεγαλύτερου προσεγγίζοντος 
πλοίου. Το κόστος των σχετικών επενδύσεων χορηγείται και τεκμηριώνεται 
οικονομοτεχνικά άπαξ από την Ο.Λ.Π. στη Ρ.Α.Λ., καθώς και μετά από οποιαδήποτε 
μεταβολή που επιφέρει αλλαγή στους χώρους αναμονής ή στο ύψος βάσης της 
επένδυσης.  

2.5.4 Ελάχιστος χώρος παράδοσης αποσκευών 

− Περίοδος αναφοράς: Δύο έτη 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Μια ή περισσότερες διαπιστωμένες παραβάσεις ανά 
δύο συνεχόμενα έτη. Ως παράβαση νοείται η μη επάρκεια στεγασμένων χώρων με 1,0 
τ.μ. χώρο αποσκευών ανά επιβάτη για κάθε πλοίο κατά τη διάρκεια της αποβίβασης των 
επιβατών λιμένα βάσης. 

− Απαραίτητα στοιχεία για υπολογισμό τους ύψους βάσης επένδυσης: Κόστος των 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων στεγασμένων χώρων αποσκευών.  

− Εξοικονόμηση της επένδυσης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ύψους βάσης 
επένδυσης και του τεκμαρτού προσήκοντος ύψους επένδυσης. Το προσήκον ύψος της 
επένδυσης είναι εκείνο που, εάν είχε υλοποιηθεί από την Ο.Λ.Π, δεν θα πραγματοποιείτο 
καμία ανεπάρκεια σε καμία αποβίβαση επιβατών. Το προσήκον ύψος επένδυσης 
υπολογίζεται από τη Ρ.Α.Λ. με ειδική τεχνοοικονομική εκτίμηση / μελέτη, κατόπιν 
διαπίστωσης της παράβασης.  

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Το κόστος των σχετικών επενδύσεων, χορηγείται και τεκμηριώνεται 
τεχνοοικονομικά ανά δύο έτη, ανά επενδυτική περίοδο από την Ο.Λ.Π. στη Ρ.Α.Λ., καθώς 
και μετά από οποιαδήποτε μεταβολή που επιφέρει αλλαγή στους χώρους παράδοσης 
αποσκευών ή στο ύψος βάσης της επένδυσης. 

2.5.5 Ελάχιστη απόδοση τροφοδοσίας κρουαζιερόπλοιου. 

− Περίοδος αναφοράς: Έτος 

− Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Μια ή περισσότερες διαπιστωμένες παραβάσεις ανά 
έτος. Ως παράβαση νοείται μια ή περισσότερες καθυστερήσεις στην αναχώρηση του 
σκάφους ως αποτέλεσμα καθυστερημένης φόρτωσης/εκφόρτωσης της τροφοδοσίας του 
σκάφους, καταλογιζόμενη στην Ο.Λ.Π.  

− Απαραίτητα στοιχεία για υπολογισμό τους ύψους βάσης επένδυσης: Κόστος 
εγκαταστάσεων που εξασφαλίζουν ότι η τροφοδοσία κρουαζιερόπλοιου θα 
πραγματοποιείται εντός του προγραμματισμένου χρονικού παραθύρου ελλιμενισμού. Οι 
κατηγορίες επενδύσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία ενδεικτικά περιλαμβάνουν: 
Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός των πυλών εισόδου / εξόδου των οχημάτων εφοδιασμού, 
χώροι στάθμευσης και εναπόθεσης / αποθήκευσης εφοδίων, και λιμενικό 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό φορτοεκφόρτωσης εφοδίων στα πλοία. 

− Εξοικονόμηση της επένδυσης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ύψους βάσης 
επένδυσης και του τεκμαρτού προσήκοντος ύψους επένδυσης. Το προσήκον ύψος της 
επένδυσης είναι εκείνο που, εάν είχε υλοποιηθεί από την Ο.Λ.Π, δεν θα πραγματοποιείτο 
καμία καθυστέρηση σε καμία αναχώρηση σκάφους ως αποτέλεσμα καθυστερημένης 
φόρτωσης/εκφόρτωσης της τροφοδοσίας του. Το προσήκον ύψος επένδυσης 
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υπολογίζεται από τη Ρ.Α.Λ. με ειδική τεχνοοικονομική εκτίμηση / μελέτη κατόπιν 
διαπίστωσης της παράβασης.  

− Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Το κόστος των σχετικών επενδύσεων, χορηγείται και τεκμηριώνεται 
τεχνοοικονομικά άπαξ ανά επενδυτική περίοδο από την Ο.Λ.Π. στη Ρ.Α.Λ., καθώς και 
μετά από οποιαδήποτε μεταβολή που να επιφέρει αλλαγή στην τιμή βάσης επένδυσης.  

 

Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2020  

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Αριθμ. απόφ. 2061/2020 (ΦΕΚ Β’ 4971/11.11.2020) 

Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, 
προβλεπομένων στην από 2ας Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε 
ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού 
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΑΕ. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ  

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 108 έως 126 Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την 
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» και 
113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» (ΦΕΚ Α’ 94). 

2. Τις διατάξεις του Ν. 4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης 
και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και 
άλλες διατάξεις.» και ειδικότερα του άρθρου 16 «Ποινικές Ρήτρες» (ΦΕΚ Α’39). 

3. Την με αριθμό 330/ 16.05.2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός διερεύνησης 
καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β’ 1923).  

4. Την με αριθμό 329/16.05.2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων 
και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΦΕΚ Β’ 1923). 

5. Την υπ’ αριθμόν 169/2020 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., ληφθείσα κατά την 67η Συνεδρίαση της 
14ης Μαΐου 2020, με θέμα «Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και 
Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και του «Παραρτήματος Α’ – Βάσεις Υπολογισμού και 
Απαιτούμενα Στοιχεία Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών» (ΑΔΑ: ΩΡΗΦ46Μ445-Κ49), για 
θέση σε διαβούλευση του Κανονισμού Επιμέτρησης και Επιβολής Ποινικών Ρητρών 
έναντι της Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

6. Την απόφαση 187/2020 της Ρ.Α.Λ. για έγκριση Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης και 
Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπομένων στην από 2ας 
Φεβρουαρίου 2018 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 
2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης ΑΕ. (ΑΔΑ: 6ΒΟΘ46Μ445-ΕΛ0) 

7. Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών 
μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).  

8. Η υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 
477/23.08.2018). 

9. Η υπ’ αρ. 1000.00/24042/2020 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020).  

10. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού 

Εκδίδει την παρούσα Κανονιστική Πράξη, οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακολούθως: 
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Κανονισμός Επιβολής, Επιμέτρησης και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών 
Σύμβασης Παραχώρησης της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων για τη ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν στην τυποποίηση της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών που προβλέπονται στις 
Συμβάσεις Παραχώρησης λιμένων ή λιμενικών εγκαταστάσεων από το Ελληνικό Δημόσιο 
σε ιδιώτες ή άλλους φορείς, καθώς και στην τυποποίηση της διατύπωσης και κρίσης των 
αντιρρήσεων των ενδιαφερομένων κατά των αποφάσεων επιβολής.  

2. Αντικείμενο της παρούσας πράξης είναι η ρύθμιση της διαδικασίας διατύπωσης και 
κρίσης των αντιρρήσεων, επιβολής και επιμέτρησης ποινικών ρητρών σε βάρος της 
Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε.), η οποία δυνάμει Σύμβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε με το Ν. 
4522/2018, έχει τη διαχείριση του εμπορικού λιμένα Θεσσαλονίκης. Κάθε ειδικότερη 
αναφορά σε όρους που αναφέρονται στη Σύμβαση Παραχώρησης, έχουν την έννοια που 
τους προσδίδει, αυθεντικά, η τελευταία. 

Άρθρο 2 

Επιβολή ποινικών ρητρών 

Ποινικές ρήτρες επιβάλλονται σε κάθε περίπτωση που η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. παραβεί οποιαδήποτε 
από τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συναφθεί 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. όπως αυτή 
αποτυπώνεται στο Ν. 4522/2018 και οριστικοποιείται ο αριθμητικός προσδιορισμός με τον 
παρόντα Κανονισμό.  

Άρθρο 3 

Περί εκκίνησης της διαδικασίας διερεύνησης 

Η διερεύνηση παράβασης από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υποχρέωσής της που απορρέει από την 
Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συναφθεί μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (Ν.4522/2018) 
εκκινεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

1. Μετά από έγγραφη επώνυμη ή ανώνυμη καταγγελία. 

2. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ., η οποία εκδίδεται στο πλαίσιο τακτικού ή έκτακτου εποπτικού 
ελέγχου.  

3. Με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο και νόμιμο τρόπο ή μέσο δύναται να διαπιστωθεί τυχόν 
παράβαση. 

Άρθρο 4 

Περιεχόμενο καταγγελίας 

1. Επώνυμη καταγγελία: Η επώνυμη καταγγελία είναι έγγραφη και υποβάλλεται στη 
γραμματεία της Ρ.Α.Λ. Ο καταγγέλλων οφείλει να υποβάλλει πληροφορίες σχετικά με:  

α. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας του καταγγέλλοντος φυσικού ή νομικού προσώπου ή της 
ένωσης προσώπων ή των νομίμων εκπροσώπων αυτών.  

β. Την ιδιότητα των καταγγελλόντων και τα στοιχεία επικοινωνίας μαζί τους, όπως: πλήρη 
διεύθυνση κατοικίας ή έδρας (οδό, αριθμό, πόλη, ταχυδρομικό κώδικα), τηλέφωνο, φαξ και 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
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γ. Τη δραστηριότητα των καταγγελλόντων. 

δ. Λεπτομερή περιγραφή των πραγματικών περιστατικών, τα οποία κατά την άποψη του 
καταγγέλλοντος, συνιστούν παράβαση υποχρέωσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που απορρέει από τη 
Σύμβαση Παραχώρησης που έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου. 

ε. Τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία οφείλει επίσης να παραθέτει με κάθε δυνατή 
λεπτομέρεια, (με επισύναψη όλων των τυχόν αποδεικτικών μέσων, εγγράφων, 
οπτικοακουστικού υλικού, κλπ). 

Οποιοδήποτε αναγκαίο στοιχείο για την έρευνα μπορεί να ζητηθεί υπηρεσιακά και μετά την 
υποβολή της καταγγελίας, ο φάκελος της οποίας δύναται να συμπληρώνεται με επιπρόσθετα 
σχετικά στοιχεία ή με συμπληρωματική αναφορά κατ’ απαίτηση της Ρ.Α.Λ. Η άρνηση ή η 
παράλειψη υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων, τα οποία ζητούνται υπηρεσιακά από τον 
καταγγέλλοντα ως κρίσιμα και απολύτως απαραίτητα για τη διερεύνηση της αναφοράς του 
στοιχεία,(και υπό την προϋπόθεση ότι τα στοιχεία αυτά βρίσκονται στην διάθεση του 
καταγγέλλοντος), κρίνεται ελευθέρως. 

2. Ανώνυμη καταγγελία. Ανώνυμη καταγγελία που υποβάλλεται εγγράφως στη γραμματεία 
της Ρ.Α.Λ, κατ’ αρχήν αρχειοθετείται. Μόνον κατ΄ εξαίρεση και κατόπιν ειδικής αιτιολόγησης, 
μπορεί μια ανώνυμη καταγγελία να τύχει περαιτέρω διερεύνησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.  

3. Δήλωση παραίτησης από την καταγγελία ή τυχόν δήλωση ανάκλησης αυτής, ουδόλως 
επηρεάζει την πρόοδο της διαδικασίας διερεύνησης της από τη Ρ.Α.Λ. 

4. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. με την υποστήριξη των Υπηρεσιών της Αρχής αξιολογεί αν τα 
στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν 
επαρκείς ενδείξεις ή πιθανολογούνται αποδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση δεν 
προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, ή αν η καταγγελία κρίνεται προφανώς αβάσιμη ή αόριστη 
ή ότι ασκήθηκε κατά τρόπο καταχρηστικό, τίθεται με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της 
Ρ.Α.Λ. στο αρχείο κατόπιν Εισηγήσεως του αρμοδίου στελέχους των Υπηρεσιών, άλλως 
παραπέμπεται στο όργανο του Άρθρου 7. 

5. Εάν κατά την αξιολόγηση προκύψει ότι η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης 
ανεξάρτητης διοικητικής ή δικαστικής αρχής, η Ρ.Α.Λ. οφείλει να διαβιβάσει αρμοδίως την 
καταγγελία εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.  

Άρθρο 5 

Αυτεπάγγελτη έρευνα 

1. Η Ρ.Α.Λ. δύναται, παράλληλα, να αξιολογεί κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, 
οποιαδήποτε πληροφορία λαμβάνει με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο (π.χ. και ενδεικτικά 
αναφερόμενα, δημοσιεύματα στον έντυπο τύπο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
συνεντεύξεις ή ρεπορτάζ στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κ.α.), η οποία αφορά τυχόν 
παραβάσεις υποχρεώσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης 
που έχει συναφθεί μεταξύ αυτής και του Ελληνικού Δημοσίου (Ν.4522/2018) και η οποία 
εμπίπτει στην αρμοδιότητά της, κατά τις διατάξεις του Ν. 4389/2016.  

2. Στην ως άνω περίπτωση, την έγκριση για τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας, δίδει σε 
αρμόδιο όργανο ή Υπηρεσία της Ρ.Α.Λ. ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., κατόπιν εκτίμησης της 
σοβαρότητας του θέματος, λαμβάνοντας παράλληλα υπ’όψιν τη βαρύτητα του ζητήματος, 
καθώς και το ενδεχόμενο πραγματικής ή νομικής αδυναμίας των άμεσα θιγομένων για 
πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αναφοράς.  
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3. Με την απόφαση του για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. 
προσδιορίζει το ειδικότερο αντικείμενο αυτής, καθώς και τους λόγους που επιβάλλουν τη 
διενέργειά της.  

4. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης κοινοποιείται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. το αργότερο με τη 
διενέργεια της προκαταρκτικής σχετικής ερευνητικής πράξης. 

5. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής έρευνας, τα στοιχεία αυτής διαβιβάζονται στο όργανο 
του άρθρου 7 παρούσας για τα επόμενα βήματα, προκειμένου να συνταχθεί πόρισμα, εν 
είδει εισηγήσεως, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, για την έκδοση οριστικής 
απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσης. 

Άρθρο 6 

Υποβολή της καταγγελίας – Εμπιστευτικότητα εγγράφων 

1. Οποιαδήποτε καταγγελία για ζητήματα αφορώντα τον παρόντα Κανονισμό υποβάλλεται 
στην Γραμματεία της Ρ.Α.Λ. και λαμβάνει σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου και καταχωρείται σε 
ειδικό βιβλίο που τηρεί η Ρ.Α.Λ., ήτοι αποκλειστικά για θέματα που άπτονται των 
παραβάσεων υποχρεώσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από τη Σύμβαση Παραχώρησης. 

2. Μετά την καταχώρηση της καταγγελίας στο ειδικό βιβλίο, το αργότερο εντός χρονικού 
διαστήματος δύο (2) μηνών από την υποβολή της, με πράξη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. η 
καταγγελία διαβιβάζεται στο όργανο του άρθρου 7 του παρόντος. 

3. Η διαβάθμιση του τύπου εμπιστευτικότητας των εγγράφων ή πληροφοριών που 
περιέρχονται στη Ρ.Α.Λ. μέσω καταγγελίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του Προέδρου της 
Ρ.Α.Λ. 

4. Τρίτοι δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των εκκρεμών υποθέσεων. Κατά 
τα λοιπά, ως προς τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής 
Διαδικασίας.  

5. Οι εκπρόσωποι της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δύνανται να λαμβάνουν γνώση και αντίγραφα της 
καταγγελίας και των συνοδευτικών αυτής εγγράφων με δική τους δαπάνη και σχετική 
απόδειξη παραλαβής. Απαγορεύεται η ανακοίνωση του περιεχομένου των εγγράφων αυτών 
σε τρίτους εφόσον τα έγγραφα αφορούν στοιχεία επιχειρήσεων τρίτων, μη συνδεόμενων με 
την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. φυσικών ή νομικών προσώπων.  

6. Αρμόδιος εκπρόσωπος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπογράφει δήλωση περί μη χρήσης του 
εμπιστευτικού περιεχομένου των εγγράφων εντός ή εκτός διαδικασίας. 

Άρθρο 7 

Επιτροπή Ακρόασης Θεμάτων Συμβάσεων Παραχώρησης 

1. Έκαστη καταγγελία εξετάζεται από τριμελή Επιτροπή Ακρόασης Θεμάτων Συμβάσεων 
Παραχώρησης, εφ’εξής Επιτροπή, η οποία οφείλει να καλέσει σε ακρόαση τους 
εκπροσώπους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., καθώς και κάθε άλλο εμπλεκόμενο ή δυνάμενο να 
επιβοηθήσει το έργο της Επιτροπής τρίτο, σε σχέση με την καταγγελία.  

2. Η διαδικασία ακρόασης έχει ως σκοπό να διαπιστώσει αν έλαβε χώρα η παράβαση που 
καταγγέλθηκε από τρίτο ή διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια αυτεπάγγελτου ή άλλου ελέγχου 
από την ίδια τη Ρ.Α.Λ. και την πρόταση επιβαλλόμενης ποινικής ρήτρας.  

3. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με πράξη του Προέδρου, ή σε περίπτωση κωλύματός του, 
του Αντιπροέδρου της Ρ.Α.Λ. με ετήσια θητεία. Πρόεδρος ορίζεται Εισηγητής της Ρ.Α.Λ και 
μέλη της Επιτροπής ορίζονται εκ των στελεχών της Αρχής. Στην Επιτροπή συμμετέχουν, χωρίς 
δικαίωμα ψήφου Γραμματέας για την υποστήριξη της διαδικασίας ακρόασης και 
καταγραφής των πρακτικών, νομικός σύμβουλος της Ρ.Α.Λ. ή εξωτερικός νομικός 
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συνεργάτης, καθώς τυχόν ορισθείς τεχνικός σύμβουλος της παραγράφου 6. Αν υφίσταται 
τεχνική δυνατότητα μαγνητοφώνησης τότε η όλη διαδικασία καταχωρείται και δια αυτού του 
τρόπου. 

4. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. με απόφασή του, δύναται να συγκροτεί μία ή περισσότερες 
Επιτροπές για την εξυπηρέτηση των σκοπών του παρόντος Κανονισμού. 

5. Η Επιτροπή ορίζεται τον μήνα Δεκέμβριο εκάστου ημερολογιακού έτους με θητεία από την 
1η Ιανουαρίου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου εκάστου επομένου ημερολογιακού έτους. 
Κώλυμα ανανέωσης της θητείας των ήδη ορισθέντων μελών της Επιτροπής δεν υφίσταται. 
Για την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η Επιτροπή ορίζεται εντός δύο μηνών από την έναρξη 
ισχύος του. 

6. Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. κατόπιν σχετικής εισήγησης της Επιτροπής ή του αρμοδίου 
Εισηγητή, δύναται συνεκτιμώντας τη δυσκολία ή την τυχόν ειδική φύση των ζητημάτων προς 
διερεύνηση να αποφασίσει τον ορισμό πραγματογνωμόνων εκ του καταλόγου 
πραγματογνωμόνων που τηρείται στο Πρωτοδικείο Πειραιώς, άλλως ειδικής για τα θέματα 
αυτά επιτροπής τεχνικών συμβούλων ή εξειδικευμένων επιστημόνων ή επαγγελματιών προς 
ενίσχυση του έργου της ορισθείσας στο πλαίσιο του παρόντος, οριζομένης δυνάμει 
αποφάσεως Ρ.Α.Λ., κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου. 

Άρθρο 8 

Διεξαγωγή ακρόασης 

Η κλήση για τη διεξαγωγή ακρόασης εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. κατόπιν 
εισηγήσεως του Προέδρου της Επιτροπής, και επιδίδεται, (η επίδοση επέχουσα θέση 
γνωστοποίησης και κλήτευσης), με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο και με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (λ.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή φαξ) υπό την 
απαρέγκλιτη, όμως, προϋπόθεση ότι αρμόδιο όργανο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επιβεβαιώσει την 
σχετική κοινοποίηση. Ήτοι, στην περίπτωση. κοινοποίησης κατ’ αυτό τον τρόπο, στο σχετικό 
διαβιβαστικό έγγραφο πρέπει να προβλέπεται ότι για την επιβεβαίωση της παραλαβής της 
απόφασης ακρόασης, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. πρέπει να αποστείλει απαντητικό μήνυμα στο οποίο 
αναφέρεται ρητώς ότι η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έλαβε γνώση της απόφασης – πρόσκλησης σε ακρόαση 
για την ημερομηνία που προσδιορίζεται.  

2. Η κλήση για την διεξαγωγή της ακρόασης κοινοποιείται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τουλάχιστον 
σαράντα (40) ημέρες πριν από την ημερομηνία ακρόασης. 

3. Η ως άνω κλήση περιέχει προσδιορισμό των παραβάσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με το 
Ν. 4522/2018 και τον παρόντα Κανονισμό, οι οποίες δικαιολογούν, σύμφωνα με τη Σύμβαση 
Παραχώρησης, την επιβολή ποινικών ρητρών, καθώς και των διατάξεων της Σύμβασης οι 
οποίες παραβιάσθηκαν. Οι παραβάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και οι παραβιασθείσες διατάξεις της 
Σύμβασης Παραχώρησης πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια, έτσι ώστε να είναι εφικτός ο 
προσδιορισμός της ταυτότητας κάθε συγκεκριμένης παράβασης. Στην απόφαση 
αναφέρονται και τα στοιχεία των μελών της Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος. 

4. Σε περίπτωση απουσίας των εκπροσώπων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. κατά τη διαδικασία ακρόασης, 
παρά τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή της, η ακρόαση διεξάγεται ερήμην της. Εφόσον 
όμως η Επιτροπή κρίνει απαραίτητη την παρουσία της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. στη συζήτηση, δύναται να 
αναβάλει τη διαδικασία, για τον συγκεκριμένο λόγο, μόνο για μία (1) φορά για νέα 
ημερομηνία, με νέα κλήτευση. 

Άρθρο 9 

Κατάθεση Υπομνημάτων 
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1. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει δικαίωμα να καταθέσει, στο πρωτόκολλο της Ρ.Α.Λ., τουλάχιστον 
δεκαπέντε εργάσιμες (15) ημέρες προ της ημερομηνίας διεξαγωγής της ακρόασης, έγγραφο 
υπόμνημα με το οποίο διατυπώνει τις απόψεις της και ανακοινώνει τα ονόματα και την 
ιδιότητα των μαρτύρων που επιθυμεί να εξετασθούν ενώπιον της Επιτροπής καθώς και των 
τυχόν αποδεικτικών στοιχείων, (σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ΚΠΔ και στον ΚΔΔ), τα οποία 
εισφέρει. 

2. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. λαμβάνει προ της ακροάσεως αντίγραφα εγγράφων του θέματος που 
πρόκειται να συζητηθεί και τα οποία διαθέτει στην κατοχή της η Ρ.Α.Λ.., με την επιφύλαξη 
του άρθρου 18. 

3. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δικαιούται να ζητήσει την -με έξοδα της- διενέργεια πραγματογνωμοσύνης 
από εμπειρογνώμονες, σε κάθε δε περίπτωση που ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. διορίσει 
εμπειρογνώμονες, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δικαιούται να διορίσει, επίσης με έξοδα της, τεχνικό 
σύμβουλο. Οι εμπειρογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι έχουν τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις που ορίζονται στον ΚΠολΔικ και στον ΚΠΔ, όπως εκάστοτε ισχύουν. Οι 
εμπειρογνώμονες και οι τεχνικοί σύμβουλοι με μόνη την αποδοχή του διορισμού τους 
δεσμεύονται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας της διαδικασίας, υπογράφοντας προς 
τούτο σχετική δήλωση εχεμύθειας, υποκείμενοι και αυτοί, προσωπικά, στην ίδια ποινική 
ρήτρα του άρθρου 6 του παρόντος. 

4. Σε περίπτωση που παρίστανται ή προτείνονται ως μάρτυρες ή ως εμπειρογνώμονες 
πρόσωπα μη γνωρίζοντα την ελληνική γλώσσα, ο προτείνων τα πρόσωπα αυτά αναλαμβάνει 
και τα έξοδα της διερμηνείας, σχετική δε μνεία γίνεται στα πρακτικά της συζήτησης. Η Ρ.Α.Λ. 
δικαιούται να μην εγκρίνει τον διερμηνέα που προτείνει η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και δύναται να διορίσει 
και δεύτερο διερμηνέα, δικής της επιλογής, η αμοιβή του οποίου καλύπτεται, κατ’ εξαίρεση 
του προηγούμενου εδαφίου, από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Άρθρο 10 

Συμμετοχή τρίτων 

1. Πλην της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο Πρόεδρος της ΡΑΛ, κατόπιν εισηγήσεως του Προέδρου της 
Επιτροπής, δύναται να κλητεύσει στη συζήτηση οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο, φυσικό ή 
νομικό, εφόσον κρίνει ότι η συμμετοχή του συμβάλει στην ορθή εξέταση της υπόθεσης. Η 
κλήτευση τρίτου διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8. του παρόντος, το 
αργότερο προ δεκαπενθημέρου από την ημερομηνία ακρόασης ή την μετ’ αναβολή αυτής, 
και κοινοποιείται στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. 

2. Οποιοσδήποτε τρίτος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο καλείται να μετέχει ή να 
λαμβάνει γνώση της διαδικασίας ακρόασης, μπορεί να υποβάλει και υπόμνημα, ενώπιον της 
αρμόδιας επιτροπής της Ρ.Α.Λ. το αργότερο δεκαπέντε εργάσιμες (15) ημέρες προ της 
ορισθείσης ημερομηνίας ακροάσεως. Το υπόμνημα, στο οποίο πρέπει να γίνεται σαφή 
αναφορά των στοιχείων της υπόθεσης για την οποία κοινοποιήθηκε η σχετική κλήση, 
κατατίθεται στο πρωτόκολλο της Ρ.Α.Λ. και αποτελεί στοιχείο του φακέλου της υπόθεσης.  

Άρθρο 11 

Αναβολή συζήτησης της υπόθεσης 

1. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δύναται, με την υποβολή έγγραφης αίτησης, μέχρι και την έναρξη διεξαγωγής 
της ακρόασης, να ζητήσει την αναβολή της συζήτησης ή την παράταση της προθεσμίας 
εμφάνισης της, επικαλούμενη σοβαρό λόγο. Επί της αιτήσεως αυτής, αποφασίζει η Επιτροπή, 
η οποία δύναται να αποφασίζει και αυτεπαγγέλτως την αναβολή της ακρόασης. Η ως άνω 
απόφαση με προσδιορισμό της νέας ημερομηνίας ακροάσεως, ανακοινώνεται στα 
καλούμενα πρόσωπα προφορικά εφόσον τυγχάνουν παρόντες εκπρόσωποί τους ή με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο σε περίπτωση απουσίας τους.  
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2. Η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικά, σε περίπτωση μη νόμιμης ή μη εμπρόθεσμης 
κλήτευσης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., εκτός εάν αυτή παρίσταται κατά την ακρόαση και δεν αντιλέξει 
σχετικώς, κατά την έναρξη αυτής. 

Άρθρο 12 

Διενέργεια ακρόασης 

1. Η ακρόαση διεξάγεται, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του άρθρου 7 του παρόντος, η 
οποία συνέρχεται για το σκοπό αυτό σε ειδική συνεδρίαση.  

2. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής δια του Γραμματέα 
προβαίνει στη νομιμοποίηση της παράστασης του κληθέντος ή των κληθέντων προσώπων, 
των συμβούλων τους, καθώς και των προς εξέταση μαρτύρων. Κάθε πρόσωπο, πλην των 
κληθέντων με την πράξη διεξαγωγής, οφείλει να προσκομίσει ταυτόχρονα και τα στοιχεία της 
νομιμοποίησης του. Αν δεν υποβληθούν τα σχετικά στοιχεία ή αυτά δεν είναι πλήρη, η 
Επιτροπή, κατά την κρίση της, δύναται, είτε να προχωρήσει στη συζήτηση χορηγώντας 
προθεσμία για την υποβολή τους, είτε να αναβάλει, εξ αυτού του λόγου τη συζήτηση.  

3. Η νομιμοποίηση των πληρεξουσίων δικηγόρων και των εκπροσώπων των κληθέντων 
προσώπων λαμβάνει χώρα είτε με προφορική δήλωση αυτών ή του νομίμου εκπροσώπου 
τους κατά την έναρξη της ακρόασης, είτε με εξουσιοδότησή, η οποία πρέπει να φέρει 
επικύρωση του γνησίου. Σε περίπτωση νομικών προσώπων αρκεί επικυρωμένο αντίγραφο 
της απόφασης του εν ισχύ οργάνου διοίκησης αυτών. 

4. Ο πληρεξούσιος δικηγόρος, εφόσον έχει προηγηθεί η νομιμοποίηση του, θεωρείται και 
αντίκλητος του καλούμενου προσώπου το οποίο εκπροσωπεί.  

5. Για τις πράξεις της προδικασίας τεκμαίρεται ότι υπάρχει πληρεξουσιότητα, εφόσον 
επακολουθήσει η νομιμοποίηση του πληρεξουσίου, ή εμφανισθεί κατά τη συζήτηση το 
καλούμενο πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του και δηλώσει ότι εγκρίνει τη διενέργεια 
τους.  

6. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοινώνει το θεματικό 
αντικείμενο της ακρόασης και καλεί τα κληθέντα πρόσωπα να αναπτύξουν τις απόψεις τους, 
κατά τη σειρά που ο ίδιος ορίζει. Η συνήθης σειρά ανάπτυξης των θέσεων των μερών είναι η 
εξής: πρώτα αναπτύσσεται από τον αρμόδιο Εισηγητή και Πρόεδρο της Επιτροπής το 
περιεχόμενο της καταγγελίας, σε δεύτερο στάδιο εξετάζονται/αναγιγνώσκονται στοιχεία, 
έγγραφα, μάρτυρες, πραγματογνώμονες, κ.λπ, της κατηγορίας και στη συνέχεια της 
υπεράσπισης της Ο.Λ.Θ. ΑΕ, σε τρίτο στάδιο η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναπτύσσει τις θέσεις της επί του 
περιεχομένου της καταγγελίας, και μετά από την παρουσίαση των θέσεων όλων των μερών 
η συζήτηση εξελίσσεται ελεύθερα, υπό τον συντονισμό του Προέδρου, ο οποίος και κηρύσσει 
λήξη της σχετικής συζήτησης. Σε κάθε περίπτωση η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. λαμβάνει τελευταία το λόγο. 
Κατά τα λοιπά η διαδικασία και η εκτίμηση αποδείξεων καλύπτεται υπό των ρυθμίσεων του 
ΚΠΔ.  

7. Η διαδικασία ακρόασης διεξάγεται σε μία ή περισσότερες συνεδριάσεις, κατά την απόλυτη 
κρίση της Επιτροπής. Στην περίπτωση συνέχισης της διαδικασίας σε νέα συνεδρίαση, δεν 
πραγματοποιείται νέα κλήτευση, αλλά αρκεί η προφορική γνωστοποίηση προς τα 
συμμετέχοντα στην ακρόαση μέρη του τόπου και χρόνου της επόμενης συνεδρίασης. 

8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συζήτησης ενώπιον της Επιτροπής, τηρούνται πρακτικά, τα οποία, 
λαμβάνουν από τη Γραμματεία της Ρ.Α.Λ. με δική τους δαπάνη, κατόπιν σχετικής αίτησής 
τους η Ο.Λ.Θ. ΑΕ ή και τρίτος που έχει ειδικό έννομο συμφέρον για την κρινόμενη υπόθεση 
και καταθέτει επ’ αυτού αιτιολογημένη αίτηση. Για την επιβοήθηση τήρησης των Πρακτικών, 
δύναται να χρησιμοποιείται και μηχανικό μέσο καταγραφής των συνομιλιών της ακρόασης. 
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Οι αιτήσεις για το ειδικό έννομο συμφέρον εξετάζονται από τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. ή 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτόν, κατ’ άρθρον 115 παρ. 2 του Ν.4389/2016.  

Άρθρο 13 

Αναβολή και Διακοπή συζήτησης 

1. Η Επιτροπή δύναται να αποφασίσει την αναβολή ή τη διακοπή της συζήτησης, για 
σπουδαίο λόγο, είτε εφόσον κρίνει ότι για την αντιμετώπιση των αναφυομένων ζητημάτων 
απαιτείται συμπληρωματική διερεύνηση της υπόθεσης με την προσκόμιση επιπλέον 
εγγράφων ή άλλων αποδεικτικών μέσων ή την κλήση προς εξέταση ουσιωδών μαρτύρων ή 
άλλων προσώπων, και καταγράφεται στα πρακτικά. 

2. Η διακοπείσα συζήτηση συνεχίζεται σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής με τη 
συμμετοχή των μελών της αρχικής σύνθεσης αυτής. Δεν απαιτείται νέα κλήτευση, εφόσον η 
ημερομηνία της νέας συζήτησης ανακοινώνεται με την αναγγελία της διακοπής αυτής.  

Άρθρο 14 

Συμπληρωματικά υπομνήματα 

1. Μέχρι το πέρας της διαδικασίας ακρόασης τα κληθέντα πρόσωπα δικαιούνται να 
καταθέσουν συμπληρωματικό έγγραφο υπόμνημα επί των διαλαμβανομένων στην ακρόαση, 
προσκομίζοντας και το σύνολο των επικαλουμένων υπ’ αυτών εγγράφων ή στοιχείων, ιδίως 
δε αυτών που ζητήθηκαν από την Επιτροπή κατά τη διενέργεια της ακρόασης. Αν για τις 
ανάγκες υποβολής συμπληρωματικού υπομνήματος ή συμπληρωματικών στοιχείων 
απαιτείται προθεσμία, αυτή δίδεται με απόφαση, της Επιτροπής, η οποία, μετά ταύτα, 
διακόπτει σε νέα συνεδρίαση, και το καταγράφει στα πρακτικά της συνεδρίασης.  

2. Παράλληλα οίκοθεν η Επιτροπή μπορεί, να ζητήσει να προσκομισθούν από οποιοδήποτε 
κληθέν πρόσωπο, συγκεκριμένα έγγραφα, νέα στοιχεία ή ένορκες βεβαιώσεις, καθώς επίσης 
και να υποβάλλει διευκρινιστικές ερωτήσεις, τάσσοντας ειδική προθεσμία προς κατάθεση ή 
απάντηση.  

3. Σε κάθε περίπτωση η Ο.Λ.Θ. ΑΕ πρέπει να λαμβάνει γνώση κάθε νέου στοιχείου ώστε να 
έχει δυνατότητα αντίκρουσης του, (με τη λήψη επίσημων αντιγράφων και τη διακοπή της 
συνεδρίασης σε νέα ημερομηνία). Οίκοθεν νοείται ότι η Ο.Λ.Θ. ΑΕ λαμβάνει πάντοτε 
τελευταία τον λόγο. 

4. Η διαδικασία ακροάσεως διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζεται το απόρρητο 
της διαδικασίας, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως. Πριν από την έναρξη της 
διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της 
διαδικασίας. Τα στοιχεία της διαδικασίας ακρόασης ή άλλα στοιχεία που προκύπτουν από 
αυτή, δεν προσκομίζονται σε επακολουθούσες δίκες, πλην της περιπτώσεως που αυτό 
επιβάλλεται από κανόνες δημοσίας τάξεως ή μετά από απόφαση των αρμοδίων δικαστικών 
ή εισαγγελικών αρχών.  

Άρθρο 15 

Παράταση προθεσμιών 

Όλες οι αναφερόμενες στην παρούσα προθεσμίες για την υποβολή υπομνημάτων, 
αποδεικτικών μέσων, προσθηκών κ.λπ. εγγράφων ή στοιχείων, δύνανται να παρατείνονται 
με ομόφωνη απόφαση ληφθείσα κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Επιτροπής, η οποία 
κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στα ενδιαφερόμενα μέρη.  

Άρθρο 16 

Διάσκεψη και σύνταξη πορίσματος για την επιβολή η μη ποινικής ρήτρας 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

172 

 

1. Μετά το πέρας της διαδικασίας ακρόασης, η Επιτροπή, αφού συνέλθει σε μυστική 
συνεδρίαση και συζητηθούν οι απόψεις των μελών της, διατυπώνει το Εισηγητικό πόρισμά 
της για την παράβαση και την επιβολή ή μη ποινικής ρήτρας κατά πλειοψηφία.  

2. Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται, ως προς τον προσδιορισμό του είδους αυτής, αλλά και 
της σχετικής επιμέτρησης, θα είναι σύμφωνη με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της Σύμβασης, 
το Παράρτημα 16.2 (Κατάλογος Ποινικών Ρητρών της Σύμβασης Παραχώρησης) και το άρθρο 
21 της παρούσας, ή με οποιοδήποτε άλλο κείμενο οριστεί κατά νόμο. 

3. Κατά τη σύνταξη του πορίσματος της Επιτροπής καταγράφονται όλες οι διατυπωθείσες 
απόψεις, καθώς και οι προτάσεις οι οποίες ελήφθησαν κατά πλειοψηφία επί των 
επιβαλλομένων μέτρων.  

Άρθρο 17 

Έκδοση Αποφάσεως 

1. Το ανωτέρω πόρισμα της Επιτροπής επί της παράβασης και επί της επιβαλλόμενης 
ποινικής ρήτρας υποβάλλεται στη Γραμματεία της Ρ.Α.Λ., και εντάσσεται από τον Πρόεδρο, 
ως θέμα ημερήσιας διατάξεως συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. εντός μηνός από την υποβολή 
του. Στο πόρισμα, μεταξύ άλλων, πραγματοποιείται η διαπίστωση της παράβασης, και 
προτείνεται η επιβαλλόμενη ποινική ρήτρα, καθώς και τυχόν ρυθμιστικά και άλλα μέτρα. 

2. Τα μέλη του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. με απόφασή τους που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία μπορούν 
να αναπέμψουν την υπόθεση στην Επιτροπή, εάν διαπιστώσουν την ύπαρξη νομικών και 
ουσιαστικών πλημμελειών ή ελλείψεων. Σε περίπτωση ύπαρξης νέων στοιχείων, τα μέλη του 
Δ.Σ. έχουν διακριτική ευχέρεια να καλέσουν την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε ακρόαση προκειμένου να 
αναπτύξει τις απόψεις της επί αυτών ενώπιον του Δ.Σ.. Εφόσον δεν διαπιστωθεί η ύπαρξη 
νομικών και ουσιαστικών πλημμελειών ή ελλείψεων, το πόρισμα της Επιτροπής θεωρείται 
ως επικυρωθέν. Η Αρχή, λαμβάνοντας υπ’όψιν το πόρισμα εκδίδει την οριστική απόφασή 
της. 

3. Η απόφαση αναπομπής της υπόθεσης στην Επιτροπή λαμβάνεται το βραδύτερο, με 
προσωπική ευθύνη του προέδρου της Ρ.Α.Λ., κατά το μεθεπόμενο της εκδόσεως της σχετικής 
απόφασης του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. και πάντως όχι μετά την πάροδο δεκαπενθημέρου. Σε 
περίπτωση που το πόρισμα αναπεμφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο στην Επιτροπή, η 
Επιτροπή οφείλει να εξετάσει τις πλημμέλειες ή ελλείψεις που διαπίστωσε το Δ.Σ. και εντός 
μηνός από τη λήψη της απόφασης της διοίκησης της Ρ.Α.Λ. άλλως εντός οριζομένης 
προθεσμίας από αυτή, να επανέλθει, με αιτιολογημένη άποψη, συμπληρώνοντας ή 
τροποποιώντας ή διατηρώντας το πόρισμά της. Εάν το Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. δεν συμφωνεί ούτε με 
το νέο πόρισμα της Επιτροπής κρατά την υπόθεση και αποφαίνεται οριστικώς.  

4. Εάν τα μέλη του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. διαπιστώσουν ότι ανακύπτουν ζητήματα, για την επίλυση 
των οποίων απαιτείται να προσκομισθούν από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. περισσότερα στοιχεία ή να 
διεξαχθεί από την Ρ.Α.Λ. περαιτέρω έρευνα, εκδίδεται σχετική απόφαση. Η απόφαση είναι 
ειδικώς αιτιολογημένη, με μνεία των ονομάτων και των απόψεων των μειοψηφησάντων 
μελών. Η εν λόγω απόφαση επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή ή άλλο δημόσιο όργανο ή με 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήψη της.  

5. Η σύγχρονη εφαρμογή των ευχερειών των εδαφίων 3 και 4 του παρόντος άρθρου δεν 
αποκλείεται. 

Άρθρο 18 

Διαβαθμισμένα στοιχεία –Απόρρητο της διαδικασίας 

1. Τα συναφή με την υπόθεση στοιχεία, αποτελούν τμήμα του φακέλου της υπόθεσης.  
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2. Στις περιπτώσεις υποβολής ή συλλογής πληροφοριών τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα 
οποία υποβάλλουν ή από τα οποία συλλέγονται οι πληροφορίες, μπορούν να προσδιορίζουν, 
αιτιολογημένα με αίτημα εμπιστευτικής αντιμετώπισης, τις πληροφορίες, τα έγγραφα και τα 
μέρη των εγγράφων που περιέχουν απόρρητα στοιχεία, και να τα προσκομίζουν σε χωριστή 
εμπιστευτική εκδοχή.  

3. Ως απόρρητα, θεωρούνται τα εσωτερικά έγγραφα της Ρ.Α.Λ., έγγραφα της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και έγγραφα των Εθνικών Αρχών, καθώς και η αλληλογραφία, μεταξύ της 
Επιτροπής και άλλων υπηρεσιών ή Αρχών, εκτός, αν ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. αποφασίσει το 
αντίθετο.  

4. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δύναται, με ειδικά αιτιολογημένο αίτημα της προς τον Πρόεδρο και την 
Ρ.Α.Λ., να ζητήσει πρόσβαση σε απόρρητα έγγραφα ή στοιχεία του φακέλου, εφόσον η 
πρόσβαση αυτή είναι απολύτως αναγκαία για την άσκηση των δικαιωμάτων άμυνας της.  

5. Το δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του φακέλου ασκείται: α) με μελέτη των στοιχείων 
στα γραφεία της αρμόδιας Διεύθυνσης ή β)με χορήγηση αντιγράφων, σε έντυπη ή 
ηλεκτρονική μορφή, εκτός των απορρήτων ή και διαβαθμισμένων εγγράφων. Στην τελευταία 
περίπτωση η σχετική δαπάνη βαρύνει την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Άρθρο 19 

Παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται η επιβολή ποινικών ρητρών 

Παραβάσεις για τις οποίες επιβάλλεται η επιβολή ποινικών ρητρών σε βάρος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
όπως καταγράφονται στο Παράρτημα 16.2 της Σ.Π..  

5. Οποιαδήποτε άλλη παράβαση προβλέπεται στην παράγραφο 16.2 του Παραρτήματος 1 
της Σύμβασης Παραχώρησης ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική παράγραφο της ως άνω 
Σύμβασης ή οποιουδήποτε άλλου τροποποιητικού, συμπληρωματικού, διευκρινιστικού ή 
άλλου εγγράφου αυτής. 

2. Οποιαδήποτε άλλη παράβαση ορίζεται από την Σύμβαση Παραχώρησης όπως αυτή 
εξειδικεύεται από την εκάστοτε ισχύουσα σε σχέση με αυτή νομοθεσία.  

3. Επισημαίνεται ότι, οποιαδήποτε παράβαση δεν προβλέπεται σαφώς και ρητώς από την 
Σύμβαση Παραχώρησης και τα σχετικά Παραρτήματα αυτής ως παράβαση μέσης ή υψηλής 
βαρύτητας, τεκμαίρεται ότι αποτελεί παράβαση χαμηλής βαρύτητας, άνευ άλλου τινός. 

Άρθρο 20 

Ποσά Ποινικών Ρητρών 

Τα ποσά των εκάστοτε επιβαλλομένων ποινικών ρητρών προσδιορίζονται στον Κατάλογο 
Ποινικών Ρητρών που προσαρτάται στην Σύμβαση Παραχώρησης όπως εκάστοτε αυτός 
ισχύει.  

Άρθρο 21 

Ανάλυση Παραβάσεων και Ποσοτικοποίησης Ποινικών Ρητρών που προβλέπονται στα 
παραρτήματα 16.2. του Ν. 4522/2018. 

1. Η περαιτέρω ανάλυση Παραβάσεων, η εξειδίκευση διαδικασίας αριθμητικού 
προσδιορισμού, υπολογισμού και ποσοτικοποίηση των Ποινικών ρητρών του άρ. 112 παρ. 1 
περ. β του Ν.4389/2016, λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα Α΄ 
του παρόντος Κανονισμού κατ’ αντιστοιχίαν των αντιστοίχως προβλεπομένων του 
Παραρτήματος 16.2 της Σύμβασης Παραχώρησης. 
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2. Στοιχεία των οποίων προβλέπεται η χορήγηση προς την Αρχή, παρέχονται, αν δεν ορίζονται 
ειδικότερα στο Παράρτημα, με τα υποβαλλόμενα κατ’ άρθρον 14.1 της Σ.Π., και πάντως μέχρι 
την 30η Ιουνίου του εκάστου επομένου έτους χρήσης. 

Άρθρο 22 

Προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο. 

1. Κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. περί επιβολής ποινικών ρητρών, χωρεί προσφυγή ουσίας 
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά, εντός δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της 
απόφασης στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 121 του Ν.4389/2016. 

2. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης 
της Ρ.Α.Λ.  

3. Αναστολή δύναται να χορηγηθεί από το ανωτέρω δικαστήριο κατά τις ισχύουσες διατάξεις.  

Άρθρο 23 

Εφαρμοστέες διατάξεις 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται ειδικά από τον παρόντα Κανονισμό, εφαρμόζεται η 
Σύμβαση Παραχώρησης, η οποία κατισχύει του παρόντος Κανονισμού σε περίπτωση 
αντίθεσής της με αυτόν.  

Άρθρο 24 

Τροποποίηση διατάξεων 

Τροποποίηση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού δύναται να γίνει με απόφαση της Ρ.Α.Λ., 
η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 25 

Έναρξη ισχύος 

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από της δημοσιεύσεώς του δια της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως. 

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  
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Παράρτημα Α’  

Βάσεις Υπολογισμού και Απαιτούμενα Στοιχεία Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών 

1. Μη εκπλήρωση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων. 

1.1 Μη εκπλήρωση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων κατά τη διάρκεια της Επενδυτικής 
Περιόδου εντός της οποίας είχαν αρχικά προγραμματιστεί να ολοκληρωθούν (Περίοδος A) 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το άρθρο 7 και το άρθρο 27 παρ. 9, τα 
παραρτήματα 7.2 και 7.14, το παράρτημα 16.2. 

1.2 Μη εκπλήρωση τυχόν υπολειπόμενου τμήματος των Υποχρεωτικών Επενδύσεων που 
όφειλαν να έχουν ολοκληρωθεί στην Περίοδο A (Επενδύσεις Περιόδου A) μέχρι το τέλος 
της Επενδυτικής Περιόδου που ακολουθεί αμέσως μετά την Περίοδο A (Περίοδος B) 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Άρθρο 7 και το Άρθρο 27 παρ.9, τα 
Παραρτήματα 7.2 και 7.14, το Παράρτημα 16.2. 

2. Μη εκπλήρωση Έργων Αποκατάστασης Κτίριου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού 

2.1. Mη εκπλήρωση των Έργων Αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των 36 μηνών μετά από 
την Ημερομηνία Έναρξη Ισχύος (Περίοδος Α). 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το άρθρο 3.5δ) και το άρθρο 7, τα Παραρτήματα 
7.2 και 16.2. 

2.2 Μη εκπλήρωση οποιουδήποτε υπολειπόμενου τμήματος των Έργων Αποκατάστασης 
που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός της Περιόδου A, κατά τη διάρκεια των δώδεκα 
(12) μηνών αμέσως μετά την Περίοδο Α (Περίοδος B) 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Άρθρο 3.5δ) και το Άρθρο 7, τα Παραρτήματα 
7.2 και 16.2. 

3. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών  

3.1. Μη εκπλήρωση Υπηρεσιών  

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Παράρτημα 16.2. 

3.2. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων  

3.2.1. Μη επίτευξη ελαχίστης απόδοσης ανά αποβάθρα – μηνιαίος μέσος όρος μεικτού 
ρυθμού ανυψώσεων ανά γερανό 

▪ Περίοδος αναφοράς: Μήνας  

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η μη 
επίτευξη μηνιαίου μέσου όρου παραγωγικών κινήσεων (εκτός καλυμμάτων ανοιγμάτων 
καταστρώματος και σίφτερ) γερανού 18 ανά μικτή ώρα λειτουργίας. Η ποινική ρήτρα 
υπολογίζεται ανά μήνα διαπιστωμένης παράβασης και ανά αποβάθρα που δεν 
επετεύχθη το επίπεδο ελαχίστης απόδοσης. 

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: α) Άπαξ ετησίως χορήγηση για κάθε μήνα μέσων όρων παραγωγικών 
κινήσεων γερανού ανά αποβάθρα β) Άπαξ ετησίως χορήγηση ανά μήνα, αποβάθρα και 
γερανό: μικτές ώρες λειτουργίας, αριθμός TEUs.  
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3.2.2 Μη νόμιμη Ρύθμιση κατά Προτεραιότητα Πρόσδεσης 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Παράρτημα 16.2 

3.2.3 Υπέρβαση μεγίστου μηνιαίου μέσου όρου του χρόνου εισόδου και εξόδου από τον 
λιμένα (turn-around time) των φορτηγών  

▪ Περίοδος αναφοράς: Μήνας  

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η 
υπέρβαση μέσου όρου 45 λεπτών ανά κίνηση για το σύνολο των φορτηγών που 
διακινήθηκαν μέσα σε ένα μήνα. 

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως χορήγηση μέσων όρων μήνα του χρονικού διαστήματος μεταξύ 
εισόδου και φορτηγών από τον λιμένα με διαχωρισμό εισερχόμενων και εξερχόμενων 
εμπορευματοκιβωτίων. Η Ο.Λ.Θ. τεκμηριώνει ειδικότερα τυχόν αφαίρεση χρόνου 
οποιαδήποτε σχετικής καθυστέρησης πέραν του εύλογου ελέγχου του. 

3.2.4. Μη επίτευξη ελαχίστης απόδοσης Προβλήτα Ε/Κ 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Παράρτημα 16.2 

 

3.3. Ελάχιστο Απαιτούμενο Επίπεδο Ποιότητας Υπηρεσιών Σταθμού Συμβατικού Φορτίου 

3.3.1 Μη επίτευξη ελαχίστης απόδοσης ανά αποβάθρα Ξηρού Φορτίου Χύδην – μηνιαίος 
μέσος όρος διαχείρισης 

▪ Περίοδος αναφοράς: Μήνας 

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η 
εκφόρτωση/φόρτωση χύδην ξηρού φορτίου με ρυθμό κατά μέσο μηνιαίο όρο μικρότερο 
των 100 τόνων ανά μικτή ώρα λειτουργίας ομοχειρίας ανά αποβάθρα. Η ποινική ρήτρα 
υπολογίζεται ανά μήνα διαπιστωμένης παράβασης και ανά αποβάθρα που δεν 
επετεύχθη το επίπεδο ελαχίστης απόδοσης, και αποτελεί το γινόμενο του συνόλου του 
χύδην ξηρού φορτίου υστέρησης επί 0,20 €.  

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως, ή μηνιαίως, χορήγηση μηνιαίων μέσων όρων 
εκφόρτωσης/φόρτωσης χύδην ξηρού φορτίου ανά αποβάθρα. 

3.3.2 Μη επίτευξη ελαχίστης απόδοσης ανά αποβάθρα Γενικού Φορτίου – μηνιαίος μέσος 
όρος διαχείρισης 

▪ Περίοδος αναφοράς: Μήνας 

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η 
εκφόρτωση/φόρτωση γενικού φορτίου με ρυθμό κατά μέσο μηνιαίο όρο διαζευκτικά 
μικρότερο των 90 τόνων ανά μικτή ώρα λειτουργίας ομοχειρίας ανά αποβάθρα για 
φορτία μεγάλης απόδοσης ή γενικού φορτίου μικρότερο των 25 τόνων ανά μικτή ώρα 
λειτουργίας ομοχειρίας ανά αποβάθρα για φορτία μέσης απόδοσης. Η ποινική ρήτρα 
υπολογίζεται ανά μήνα διαπιστωμένης παράβασης και ανά αποβάθρα που δεν 
επετεύχθη το επίπεδο ελαχίστης απόδοσης, και αποτελεί το γινόμενο του συνόλου των 
τόνων γενικού φορτίου υστέρησης επί 0,70 €.  
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▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως, ή μηνιαίως, χορήγηση μηνιαίων μέσων όρων 
εκφόρτωσης/φόρτωσης γενικού φορτίου ανά αποβάθρα. 

3.3.3 Μη επίτευξη ελάχιστης απόδοσης Σταθμού Συμβατικού Φορτίου 

Δεν χρήζουν εξειδίκευσης ή τυποποίησης της διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 
υπολογισμού τα ορισθέντα στη ΣΠ, και ιδίως το Παράρτημα 16.2 

 

3.4. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών Σταθμού Ακτοπλοΐας  

3.4.1. Μη εκπλήρωση ελαχίστης διαθεσιμότητας θέσεων ελλιμενισμού για τακτικές 
ακτοπλοϊκές γραμμές 

▪ Περίοδος αναφοράς: Για κάθε άφιξη  

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως παράβαση νοείται η μη 
δυνατότητα πρόσβασης χωρίς χρόνο αναμονής για το 97,5% των αφίξεων, με την 
επιφύλαξη διαφορετικής ρητής συμφωνίας στη σύμβαση μεταξύ ΟΛΘ και της 
αντίστοιχης ακτοπλοϊκής γραμμής, ή η μη παροχή άδειας πρόσδεσης σε διαθέσιμη κενή 
θέση. 

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως παροχή καταλόγου των θέσεων ελλιμενισμού ανά σταθμό 
άλλως μετά από οποιαδήποτε μεταβολή που να επιφέρει αλλαγή στον αριθμό τους. 

3.4.2. Μη εκπλήρωση ελαχίστης διαθεσιμότητας χώρου στοίχων αναμονής (προ-
στοιβασίας) (για πλοία τύπου RoRo) 

▪ Περίοδος αναφοράς: Έτος 

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης. Ως προϋποθέσεις παράβασης 
νοούνται διαζευκτικά: α) η μη διαθεσιμότητα επαρκούς χώρου προ-στοιβασίας για 
οχήματα που αφικνούνται στον σταθμό για επιβίβαση, β) η σειρά αναμονής για 
μετάβαση στους χώρους προ-στοιβασίας και, γ) η στάθμευση σε δημόσιους δρόμους 
καθ’ οιονδήποτε χρόνο αποβίβασης / επιβίβασης. Ως παράβαση νοείται η μη πλήρωση 
οιαδήποτε των ανωτέρω προϋποθέσεων για δύο συνεχόμενες ημέρες μέσα σε ένα έτος, 
σε τακτική βάση. Η έννοια της τακτικής βάσης εξετάζεται και εξειδικεύεται κατά 
περίπτωση. 

▪ Εξοικονόμηση της επένδυσης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ύψους βάσης 
επένδυσης και του τεκμαρτού προσήκοντος ύψους επένδυσης. Το προσήκον ύψος της 
επένδυσης είναι εκείνο που, εάν είχε υλοποιηθεί από την Ο.Λ.Θ., θα υπήρχε επαρκής 
διαθεσιμότητα χώρου προ-στοιβασίας. Το προσήκον ύψος επένδυσης δύναται να 
ερμηνευθεί ότι υπολογίζεται ως το γινόμενο του ύψους βάσης επένδυσης επί τον αριθμό 
προσηκόντων θέσεων, διά των υφιστάμενων θέσεων (με ελάχιστη τη μία θέση). Ως 
προσήκων αριθμός θέσεων νοείται ο αριθμός των θέσεων, που εάν υπήρχαν, δεν θα 
πληρούντο οι προϋποθέσεις παράβασης επί τα χείρω της ελάχιστης τακτικής βάσης. 
Υπολογίζεται από τη Ρ.Α.Λ. με ειδική τεχνοοικονομική εκτίμηση / μελέτη.  

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθεται η τυχόν μη 
πλήρωση οιαδήποτε των ανωτέρω προϋποθέσεων (α, β, γ). Το κόστος των σχετικών 
επενδύσεων χορηγείται και τεκμηριώνεται οικονομοτεχνικά άπαξ από την Ο.Λ.Θ. στη 
Ρ.Α.Λ., καθώς και μετά από οποιαδήποτε μεταβολή που επιφέρει αλλαγή στους χώρους 
στοίχων αναμονής ή στο ύψος βάσης της επένδυσης.  
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3.5. Μη εκπλήρωση ελάχιστων επιπέδων υπηρεσιών Σταθμού Κρουαζιέρας 

3.5.1. Ελάχιστος ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης (για προσεγγίσεις διέλευσης)  

▪ Περίοδος αναφοράς: Ανά προσέγγιση 

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης ανά προσέγγιση. Ως παράβαση 
νοείται η μη επίτευξη αποβίβασης / επιβίβασης κατ’ ελάχιστον 400 επιβατών διέλευσης 
ανά ώρα.  

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθενται οι προσεγγίσεις 
διέλευσης και η επίτευξη ή μη του ελαχίστου ρυθμού, ανά προσέγγιση. 

3.5.2 Ελάχιστος ρυθμός αποβίβασης/επιβίβασης (για προσεγγίσεις λιμένα βάσης)  

▪ Περίοδος αναφοράς: Ανά προσέγγιση 

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Διαπίστωση παράβασης ανά προσέγγιση. Ως παράβαση 
νοείται η μη επίτευξη αποβίβασης / επιβίβασης κατ’ ελάχιστον 400 επιβατών λιμένα 
βάσης ανά ώρα. 

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθενται οι προσεγγίσεις 
λιμένα βάσης και η επίτευξη ή μη του ελαχίστου ρυθμού ανά προσέγγιση. 

3.5.3 Διαθεσιμότητα χώρου αναμονής (home porting) 

▪ Περίοδος αναφοράς: Δύο έτη 

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Μια ή περισσότερες διαπιστωμένες παραβάσεις επί δύο 
συνεχόμενα έτη. Ως παράβαση νοείται η μη εξασφάλιση ικανού χώρου αναμονής για 
επιβάτες που αναμένουν να επιβιβαστούν παρέχοντας καθίσματα για το 25% των 
επιβατών του μεγαλύτερου προσεγγίζοντος πλοίου.  

▪ Απαραίτητα στοιχεία για υπολογισμό τους ύψους βάσης επένδυσης: Κόστος του 
υφιστάμενου εξοπλισμού και υφιστάμενων εγκαταστάσεων χώρων αναμονής ανά 
σταθμό.  

▪ Εξοικονόμηση της επένδυσης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ύψους βάσης 
επένδυσης και του τεκμαρτού προσήκοντος ύψους επένδυσης. Το προσήκον ύψος της 
επένδυσης είναι εκείνο που, εάν είχε υλοποιηθεί από την Ο.Λ.Θ., δεν θα υπήρχε 
ανεπάρκεια χώρων αναμονής. Το προσήκον ύψος επένδυσης δύναται να ερμηνευθεί ότι 
υπολογίζεται ως το γινόμενο του ύψους βάσης επένδυσης επί τον αριθμό προσηκόντων 
θέσεων, διά των υφιστάμενων θέσεων (με ελάχιστη τη μία θέση). Ως προσήκων αριθμός 
θέσεων νοείται ο αριθμός των θέσεων, που εάν υπήρχαν, θα εξυπηρετείτο το 25% των 
επιβατών του μεγαλύτερου προσεγγίζοντος πλοίου. 

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Άπαξ ετησίως συνολική δήλωση στην οποία θα παρατίθενται οι προσεγγίσεις 
home porting και η επίτευξη ή μη της διαθεσιμότητας των χώρων αναμονής, ανά 
προσέγγιση. Επιπρόσθετα, χορηγούνται άπαξ ετησίως, ανά τερματικό σταθμό, ο αριθμός 
καθισμάτων χώρων αναμονής και ο αριθμός επιβατών του μεγαλύτερου προσεγγίζοντος 
πλοίου. Το κόστος των σχετικών επενδύσεων χορηγείται και τεκμηριώνεται 
οικονομοτεχνικά άπαξ από την Ο.Λ.Θ. στη Ρ.Α.Λ., καθώς και μετά από οποιαδήποτε 
μεταβολή που επιφέρει αλλαγή στους χώρους αναμονής ή στο ύψος βάσης της 
επένδυσης.  

3.5.4 Ελάχιστος χώρος παράδοσης αποσκευών 
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▪ Περίοδος αναφοράς: Δύο έτη 

▪ Γεγονός ενεργοποίησης ρήτρας: Μια ή περισσότερες διαπιστωμένες παραβάσεις ανά 
δύο συνεχόμενα έτη. Ως παράβαση νοείται η μη επάρκεια στεγασμένων χώρων με 1,0 
τ.μ. χώρο αποσκευών ανά επιβάτη. 

▪ Απαραίτητα στοιχεία για υπολογισμό τους ύψους βάσης επένδυσης: Κόστος 
υφιστάμενων εγκαταστάσεων στεγασμένων χώρων αποσκευών.  

▪ Εξοικονόμηση της επένδυσης ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ του ύψους βάσης 
επένδυσης και του τεκμαρτού προσήκοντος ύψους επένδυσης. Το προσήκον ύψος της 
επένδυσης είναι εκείνο που, εάν είχε υλοποιηθεί από την Ο.Λ.Θ., δεν θα 
πραγματοποιείτο καμία ανεπάρκεια σε καμία αποβίβαση επιβατών. Το προσήκον ύψος 
επένδυσης υπολογίζεται από τη Ρ.Α.Λ. με ειδική τεχνοοικονομική εκτίμηση / μελέτη, 
κατόπιν διαπίστωσης της παράβασης.  

▪ Απαραίτητα στοιχεία εποπτείας ΣΠ, προκειμένου να καταστεί επιμετρήσιμη τυχόν 
παράβαση: Το κόστος των σχετικών επενδύσεων, χορηγείται και τεκμηριώνεται 
τεχνοοικονομικά ανά δύο έτη, ανά επενδυτική περίοδο από την Ο.Λ.Θ. στη Ρ.Α.Λ., καθώς 
και μετά από οποιαδήποτε μεταβολή που επιφέρει αλλαγή στους χώρους παράδοσης 
αποσκευών ή στο ύψος βάσης της επένδυσης. 

Ο Κανονισμός αυτός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Πειραιάς, 29 Οκτωβρίου 2020  

Ο Πρόεδρος  

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 
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Επιπροσθέτως, η Αρχή κατά την διάρκεια του έτους Αναφοράς εισήγαγε πρότυπες 
προσκλήσεις κατ’ άρ. 105 του Ν.4504/2017, τα οποία δημοσιεύθηκαν με τα εξής στοιχεία:  

1. Το υπ’ Αριθμ. 152/2020/20 (ΦΕΚ1325Β/13-4-2020) Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ' 
άρθρον 105 παρ. 10Α του ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.  

2. Το υπ’ Αριθμ. 154/2020/20 (ΦΕΚ1358Β/14-4-2020) Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ' 
άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. 

3. Το υπ’ Αριθμ. 155/2020/20 (ΦΕΚ1510Β/22-4-2020) Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης 
(Παράρτημα II της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.  

4. Το υπ’ Αριθμ. 156/2020/20 (ΦΕΚ1711Β/6-5-2020) Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης 
(Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.  

5. Το υπ’ Αριθμ. 157/2020/20 (ΦΕΚ1550Β/23-4-2020) Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης (Υγρά 
Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων, και  

6. Το υπ’ Αριθμ. 158/2020/20 (ΦΕΚ1252Β/09-04-2020) Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ 
άρθρον 105 παρ. 10Α του ν. 4504/2017 (Παράρτημα I της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. 

Τα ανωτέρω πρότυπα μπορούν να αναζητηθούν στην οικεία θέση της ανωτερώ απόφασης, 
στον Τόμο Β’ της παρούσης εκθέσεως Αναφοράς.   
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Β.2: Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

(Σημειωτέον με τα άρθρα 48 έως 50 του Ν. 4770/2021 τροποποιήθηκε η αρμοδιότητα της 
Αρχής περί εποπτείας και επιβολής κυρώσεων για παραβίαση του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017)  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/352 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
15ης Φεβρουαρίου 2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 
100 παράγραφος 2, 

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια, 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (1), 

Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών (2), 

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (3), 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Η πλήρης ενσωμάτωση των λιμένων σε αλυσίδες αδιάκοπης μεταφοράς και εφοδιαστικής 
ροής είναι απαραίτητη ώστε να συμβάλει στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη χρήση 
και λειτουργία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς. Αυτό 
απαιτεί σύγχρονες λιμενικές υπηρεσίες, που να συμβάλλουν στην αποτελεσματική χρήση 
των λιμένων, και επενδυτικό κλίμα ευνοϊκό για επενδύσεις ώστε να αναπτυχθούν λιμένες 
που θα πληρούν τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις μεταφορών και εφοδιαστικής. 

(2) Οι λιμένες συμβάλλουν στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 
βιομηχανιών στις παγκόσμιες αγορές, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία και 
θέσεις εργασίας σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες της Ένωσης. Για να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών και να βελτιωθούν η 
αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αλυσίδων μεταφορών και εφοδιαστικής, είναι 
ουσιώδους σημασίας να υλοποιηθούν οι δράσεις διοικητικής απλούστευσης που προβλέπει 
η ανακοίνωση της Επιτροπής της 23ης Μαΐου 2013 με τίτλο «Λιμένες: κινητήρας οικονομικής 
μεγέθυνσης», σε συνδυασμό με τον παρόντα κανονισμό. 

(3) Στην ανακοίνωσή της 3ης Οκτωβρίου 2012 με τίτλο «Ενιαία αγορά — Πράξη II: Μαζί για 
μια νέα ανάπτυξη», η Επιτροπή υπενθύμισε ότι η ελκυστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών 
εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, την αποδοτικότητα και την αξιοπιστία των λιμενικών 
υπηρεσιών και την ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων σχετικά με τη διαφάνεια της 
δημόσιας χρηματοδότησης και των λιμενικών τελών, καθώς και τις προσπάθειες 
απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών στους λιμένες και αναθεώρησης των 
περιορισμών ως προς την παροχή υπηρεσιών στους λιμένες. 

(4) Η διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και η εισαγωγή 
χρηματοοικονομικής διαφάνειας και αυτονομίας των θαλάσσιων λιμένων θα βελτιώσουν την 
ποιότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες του λιμένα και 
θα συμβάλουν στη δημιουργία ενός κλίματος ευνοϊκότερου για επενδύσεις στους λιμένες. 
Με αυτόν τον τρόπο θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους για τους χρήστες των 
μεταφορών, στην προώθηση θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και στον καλύτερο 
συνδυασμό των θαλάσσιων μεταφορών με τις σιδηροδρομικές, εσωτερικές πλωτές και 
οδικές μεταφορές. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

182 

 

(5) Η απλούστευση των τελωνειακών διαδικασιών μπορεί να δημιουργήσει σημαντικά 
οικονομικά πλεονεκτήματα για τους θαλάσσιους λιμένες με όρους ανταγωνιστικότητας. Για 
να προαχθεί ο θεμιτός ανταγωνισμός και να περιοριστούν οι τελωνειακές διατυπώσεις, είναι 
σημαντικό οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να εγκρίνουν μια ορθή και αποτελεσματική 
προσέγγιση με βάση τον κίνδυνο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει την 
ανάγκη λήψης κατάλληλων μέτρων για να μειωθούν οι διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων σε 
θαλάσσιους λιμένες και να αντιμετωπιστεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός. 

(6) Η καθιέρωση σαφούς πλαισίου διατάξεων διαφανών, δίκαιων και οι οποίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις, σχετικών με τη χρηματοδότηση και τη χρέωση λιμενικών υποδομών και 
υπηρεσιών παίζει θεμελιώδη ρόλο εξασφαλίζοντας ότι η εμπορική στρατηγική και τα 
επενδυτικά σχέδια του κάθε λιμένα και, όπου συντρέχει περίπτωση, το γενικό εθνικό πλαίσιο 
λιμενικής πολιτικής συμμορφώνονται πλήρως προς τους κανόνες του ανταγωνισμού. 
Ειδικότερα, η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων επιτρέπει τον δίκαιο και 
αποτελεσματικό έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων, αποτρέποντας, ως εκ τούτου, τη 
στρέβλωση της αγοράς. Για τον σκοπό αυτό, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουνίου 2014 καλούσαν την Επιτροπή να διερευνήσει προσανατολισμούς σχετικά με τις 
κρατικές ενισχύσεις για τους θαλάσσιους λιμένες, με σκοπό να εξασφαλίσει δίκαιο 
ανταγωνισμό και σταθερό νομικό πλαίσιο για λιμενικές επενδύσεις. 

(7) Οι θαλάσσιες μεταφορές της Ένωσης διενεργούνται ως επί το πλείστον μέσω των 
θαλάσσιων λιμένων του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών όπως ορίζεται στον κανονισμό 
(ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4). Προκειμένου 
να επιτευχθεί ο στόχος του παρόντος κανονισμού κατά τρόπο αναλογικό, χωρίς την επιβολή 
τυχόν περιττού φόρτου σε άλλους λιμένες, ο κανονισμός θα πρέπει να εφαρμοστεί στους 
θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, καθένας εκ των οποίων παίζει 
σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών είτε επειδή διαχειρίζεται άνω του 0,1 
% του συνόλου των εμπορευμάτων της ΕΕ ή του συνολικού αριθμού επιβατών, είτε επειδή 
βελτιώνει την προσβασιμότητα νησιωτικών ή περιφερειακών περιοχών. Ωστόσο, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αποφασίζουν αν θα 
εφαρμόζουν ή όχι τον παρόντα κανονισμό σε θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου 
δικτύου που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης 
να έχουν τη δυνατότητα να εισαγάγουν παρεκκλίσεις προκειμένου να αποφεύγεται 
δυσανάλογη διοικητική επιβάρυνση στους θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου 
δικτύου, η ετήσια εμπορευματική κίνηση των οποίων δεν δικαιολογεί την πλήρη εφαρμογή 
του παρόντος κανονισμού. 

(8) Οι υπηρεσίες πλοήγησης ανοικτής θάλασσας δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο στην απόδοση 
των λιμένων, καθώς δεν χρησιμοποιούνται για την άμεση είσοδο και έξοδο από τους λιμένες 
και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να συμπεριληφθούν στον παρόντα κανονισμό. 

(9) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει με κανέναν τρόπο να θίγει τους κανόνες των κρατών 
μελών που διέπουν το καθεστώς ιδιοκτησίας που εφαρμόζεται στους θαλάσσιους λιμένες, 
και θα πρέπει να επιτρέπει την ύπαρξη διαφόρων λιμενικών δομών στα κράτη μέλη. 

(10) Ο παρών κανονισμός δεν επιβάλλει κάποιο ειδικό μοντέλο για τη διαχείριση των 
θαλάσσιων λιμένων και δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο την αρμοδιότητα των κρατών μελών 
να παρέχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης, μη οικονομικές υπηρεσίες γενικού 
συμφέροντος. Μπορούν να υπάρξουν διάφορα μοντέλα διαχείρισης των λιμένων, με την 
προϋπόθεση της τήρησης του πλαισίου για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και των κοινών 
κανόνων περί χρηματοοικονομικής διαφάνειας που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό. 

(11) Σύμφωνα με τις γενικές αρχές που προβλέπουν οι Συνθήκες, οι πάροχοι λιμενικών 
υπηρεσιών θα πρέπει να είναι ελεύθεροι να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε θαλάσσιους 
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λιμένες που εμπίπτουν στον παρόντα κανονισμό. Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα 
η εν λόγω ελευθερία να ασκείται υπό ορισμένους όρους. 

(12) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να περιορίζει τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή 
την αρμόδια αρχή όταν καθορίζουν το σύστημα χρέωσής τους, εφόσον τα τέλη λιμενικών 
υποδομών που καταβάλλουν οι φορείς εκμετάλλευσης πλοίων ή οι κύριοι φορτίων 
χαρακτηρίζονται από διαφάνεια, και ειδικότερα είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, δεν εισάγουν 
διακρίσεις και συμβάλλουν στη συντήρηση και την ανάπτυξη των υποδομών και των 
εγκαταστάσεων υπηρεσιών και στην παροχή υπηρεσιών που απαιτούνται για την εκτέλεση 
ή τη διευκόλυνση των μεταφορών εντός της ζώνης του λιμένα και στις πλωτές οδούς 
πρόσβασης σε όσους λιμένες εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του 
λιμένα. 

(13) Χάριν αποτελεσματικής, ασφαλούς και περιβαλλοντικά ορθής λιμενικής διαχείρισης, ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να είναι σε θέση να απαιτεί 
από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι πληρούν τις 
ελάχιστες απαιτήσεις για τη δέουσα εκτέλεση της υπηρεσίας. Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις 
θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη δέσμη προϋποθέσεων, εφόσον 
οι απαιτήσεις αυτές είναι διαφανείς, αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι 
αναλογικές και σχετικές με την παροχή της λιμενικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους γενικούς 
στόχους του παρόντος κανονισμού, οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να συμβάλλουν στην 
υψηλή ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην 
αγορά. 

(14) Είναι σημαντικό όλοι οι φορείς παροχής λιμενικών υπηρεσιών, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα, να είναι σε θέση να αποδεικνύουν την 
ικανότητά τους να εξυπηρετούν έναν ελάχιστο αριθμό σκαφών, διαθέτοντας το απαραίτητο 
προσωπικό και εξοπλισμό. Οι πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές 
διατάξεις και τους σχετικούς κανόνες, μεταξύ δε αυτών το εφαρμοστέο εργατικό δίκαιο, τις 
ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις και τις ποιοτικές απαιτήσεις του οικείου λιμένα. 

(15) Όταν αποφασίζουν κατά πόσον ένας πάροχος λιμενικών υπηρεσιών πληροί τις 
απαιτήσεις αξιοπιστίας, η αρμόδια αρχή ή ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη αν υπάρχουν επιτακτικοί λόγοι αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του 
παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, όπως καταδίκες ή ποινές για σοβαρές αξιόποινες πράξεις ή 
σοβαρές παραβάσεις του ισχύοντος ενωσιακού και εθνικού δικαίου. 

(16) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις 
στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου για τη λειτουργία των λιμενικών 
υπηρεσιών στον οικείο λιμένα. 

(17) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή πριν από οποιαδήποτε 
απόφαση να επιβάλουν απαίτηση περί σημαίας σε πλοία που χρησιμοποιούνται κυρίως για 
εργασίες ρυμούλκησης και πρόσδεσης. Η απόφαση αυτή θα πρέπει να μην εισάγει 
διακρίσεις, να βασίζεται σε διαφανή και αντικειμενικά κριτήρια και να μην δημιουργεί 
δυσανάλογα εμπόδια στην αγορά. 

(18) Όπου απαιτείται συμμόρφωση με ελάχιστες απαιτήσεις, η διαδικασία για τη χορήγηση 
του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να είναι διαφανής, αντικειμενική, 
να μην εισάγει διακρίσεις και να είναι αναλογική, και να επιτρέπει στους παρόχους λιμενικών 
υπηρεσιών να ξεκινούν έγκαιρα την παροχή των λιμενικών τους υπηρεσιών. 

(19) Επειδή οι λιμένες αποτελούνται από περιορισμένες γεωγραφικές περιοχές, ο αριθμός 
των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώσεις, να υπόκειται 
σε περιορισμούς που σχετίζονται με τη σπανιότητα της γης ή της παράκτιας ζώνης, τα 
χαρακτηριστικά των λιμενικών υποδομών ή τη φύση της λιμενικής κυκλοφορίας ή την ανάγκη 
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να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των 
λιμενικών εργασιών. 

(20) Κάθε περιορισμός του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να 
αιτιολογείται με σαφείς και αντικειμενικούς λόγους και να μην δημιουργεί δυσανάλογα 
εμπόδια στην αγορά. 

(21) Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να δημοσιεύουν, 
μεταξύ άλλων στο διαδίκτυο και, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, την πρόθεσή τους να κινήσουν διαδικασία επιλογής για την παροχή λιμενικής 
υπηρεσίας. Τέτοια δημοσίευση θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες για τη διαδικασία 
επιλογής, την προθεσμία υποβολής προσφορών, τα σχετικά κριτήρια ανάθεσης καθώς και 
για το πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα συναφή έγγραφα που απαιτούνται για τη 
σύνταξη της αίτησης. 

(22) Για να διασφαλιστεί διαφάνεια και ίση μεταχείριση, τυχόν τροποποιήσεις των διατάξεων 
μιας σύμβασης ενόσω ισχύει θα πρέπει να θεωρούνται νέα ανάθεση σύμβασης όταν 
καθιστούν τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετικού χαρακτήρα από την αρχική σύμβαση και, 
κατά συνέπεια, από αυτήν προκύπτει η πρόθεση των μερών να αναδιαπραγματευτούν 
ουσιώδεις όρους της εν λόγω σύμβασης. 

(23) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να 
επιβάλλουν υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε σχέση με τις λιμενικές υπηρεσίες. 

(24) Η Ένωση έχει ευρύ φάσμα θαλάσσιων λιμένων με διαφορετικά μοντέλα για την 
οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών. Συνεπώς, δεν θα ήταν πρόσφορο να επιβληθεί ένα 
ενιαίο μοντέλο. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να μπορούν 
να περιορίζουν τον αριθμό των παρόχων μιας δεδομένης λιμενικής υπηρεσίας όποτε αυτό 
δικαιολογείται από έναν ή περισσότερους λόγους. 

(25) Το άρθρο 34 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (5) προβλέπει ότι οι συμβάσεις που αποσκοπούν να επιτρέψουν ορισμένα είδη 
δραστηριοτήτων δεν υπόκεινται στην εν λόγω οδηγία εάν το κράτος μέλος ή οι αναθέτοντες 
φορείς μπορούν να καταδείξουν ότι η δραστηριότητα, στο κράτος μέλος όπου ασκείται, είναι 
άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σε αγορές στις οποίες η πρόσβαση δεν είναι 
περιορισμένη. Οι διαδικασίες για να διαπιστωθεί εάν αυτό συμβαίνει θα πρέπει να είναι 
αυτές που ορίζονται στο άρθρο 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Κατά συνέπεια, εάν διαπιστωθεί 
στο πλαίσιο της εν λόγω διαδικασίας ότι ένας λιμενικός τομέας ή υποτομέας, μαζί με τις 
λιμενικές του υπηρεσίες, είναι απευθείας εκτεθειμένος στον ανταγωνισμό, είναι σκόπιμο ότι 
δεν θα πρέπει να υπόκειται στους κανόνες που πλαισιώνουν τους περιορισμούς πρόσβασης 
στην αγορά βάσει του παρόντος κανονισμού. 

(26) Εάν δεν ισχύει παρέκκλιση ανταγωνιστικής αγοράς, κάθε πρόθεση να περιοριστεί ο 
αριθμός των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύεται εκ των προτέρων 
από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια αρχή και να δικαιολογείται πλήρως, 
προκειμένου να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατότητα να διατυπώσουν 
παρατηρήσεις. 

(27) Αν ο διαχειριστικός φορέας λιμένα ή αρμόδια αρχή παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες οι 
ίδιοι ή μέσω νομικά διακριτής οντότητας την οποία ελέγχουν άμεσα ή έμμεσα, θα πρέπει να 
ληφθούν μέτρα για να αποφευχθούν συγκρούσεις συμφερόντων και να εξασφαλισθεί δίκαιη 
και διαφανής πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών όταν περιορίζεται ο αριθμός των 
παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Μεταξύ των μέτρων αυτών θα μπορούσε να περιλαμβάνεται 
η ανάθεση της απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων σε αρμόδια εθνική αρχή 
ανεξάρτητη από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή από την αρμόδια αρχή. 
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(28) Η δυνατότητα επιβολής ελάχιστων απαιτήσεων και περιορισμού του αριθμού των 
παρόχων λιμενικών υπηρεσιών που συνεχίζουν να διαθέτουν τα κράτη μέλη δεν θα πρέπει 
να τα εμποδίζει να εξασφαλίζουν απεριόριστη ελευθερία παροχής υπηρεσιών στους λιμένες 
τους. 

(29) Η διαδικασία επιλογής παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και τα αποτελέσματά της θα 
πρέπει να δημοσιοποιούνται και να μην εισάγουν διακρίσεις, να είναι δε διαφανή και 
προσβάσιμα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

(30) Η προσφυγή σε υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες οδηγούν σε 
περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δικαιολογείται 
μόνο από λόγους δημοσίου συμφέροντος, προκειμένου να διασφαλίζονται η πρόσβαση 
όλων των χρηστών στη λιμενική υπηρεσία, η διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, η οικονομική προσιτότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε μια 
συγκεκριμένη κατηγορία χρηστών, η ασφάλεια, προστασία ή περιβαλλοντική βιωσιμότητα 
των λιμενικών υπηρεσιών και η εδαφική συνοχή. 

(31) Ενώ οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας καθορίζονται και επιβάλλονται από 
τις εθνικές αρχές, η δυνάμει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου επιβολή γενικής υποχρέωσης 
των λιμένων να δέχονται κάθε σκάφος τεχνικώς ικανό να εισπλεύσει και να προσδεθεί χωρίς 
διακρίσεις ή εμπόδια δεν θα πρέπει να νοείται ως υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 
για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 

(32) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζει τις αρμόδιες αρχές να χορηγούν 
αποζημίωση για ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας, αρκεί η εν λόγω αποζημίωση να 
συμμορφώνεται προς τους ισχύοντες κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Όταν υποχρεώσεις 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας χαρακτηρίζονται ως υπηρεσίες γενικού οικονομικού 
συμφέροντος, είναι αναγκαίο να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με την απόφαση 2012/21/ΕΕ 
της Επιτροπής (6) και με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής (7) καθώς και η 
τήρηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 11ης Ιανουαρίου 2012 με τίτλο «Πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις υπό μορφήν αντιστάθμισης για την παροχή 
δημόσιας υπηρεσίας». 

(33) Όπου οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών είναι πολλοί, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα 
ή η αρμόδια αρχή δεν θα πρέπει να εισάγει διακρίσεις μεταξύ τους, και ιδίως προς όφελος 
μιας επιχείρησης ή φορέα στον οποίο έχει συμφέροντα. 

(34) Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχουν την επιλογή 
να αποφασίζουν αν θα παρέχουν οι ίδιοι λιμενικές υπηρεσίες ή αν θα αναθέτουν την παροχή 
τέτοιων υπηρεσιών απευθείας σε εγχώριο φορέα. Όταν υπάρχει περιορισμός του αριθμού 
των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, η παροχή λιμενικών υπηρεσιών από τους εγχώριους 
φορείς θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στον λιμένα ή στους λιμένες στους οποίους είχαν 
οριστεί οι εν λόγω εγχώριοι φορείς, εκτός εάν ισχύει παρέκκλιση ανταγωνιστικής αγοράς. 

(35) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρούν τη δυνατότητα να διασφαλίζουν επαρκή 
κοινωνική προστασία στο προσωπικό των επιχειρήσεων που παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες. 
Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει την εφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών 
κανόνων των κρατών μελών. Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι σε περιπτώσεις όπου δεν 
εφαρμόζεται η οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου (8) όπου η σύναψη σύμβασης για την 
παροχή λιμενικής υπηρεσίας συνεπάγεται αλλαγή του παρόχου λιμενικής υπηρεσίας, ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή θα πρέπει πάντως να είναι σε θέση να 
απαιτεί να μεταβιβαστούν στον νεοδιορισμένο πάροχο λιμενικής υπηρεσίας τα δικαιώματα 
και οι υποχρεώσεις του απερχόμενου παρόχου λιμενικών υπηρεσιών που απορρέουν από 
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σύμβαση εργασίας ή από εργασιακή σχέση και υφίστανται κατά την ημερομηνία αυτής της 
αλλαγής. 

(36) Όποτε τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό συνεπάγονται την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία αυτή θα πρέπει να διενεργείται 
σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία και ιδίως τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (9). 

(37) Σε έναν περίπλοκο και ανταγωνιστικό τομέα όπως οι λιμενικές υπηρεσίες, η αρχική και 
περιοδική κατάρτιση του προσωπικού είναι απαραίτητη για να διασφαλισθούν η ποιότητα 
των υπηρεσιών και η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των λιμενεργατών. Τα κράτη 
μέλη θα πρέπει επομένως να διασφαλίζουν ότι οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών παρέχουν 
επαρκή κατάρτιση στους εργαζομένους τους. 

(38) Σε πολλούς λιμένες, η πρόσβαση στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών διακίνησης 
φορτίων και υπηρεσιών επιβατών χορηγείται μέσω δημόσιων συμβάσεων. Το Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές, όταν συνάπτουν αυτές τις 
συμβάσεις, δεσμεύονται από τις αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων. 
Συνεπώς, αν και το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στην 
παροχή υπηρεσιών διακίνησης φορτίων και υπηρεσιών επιβατών, τα κράτη μέλη θα πρέπει 
να παραμείνουν ελεύθερα να αποφασίζουν αν θα εφαρμόσουν τους κανόνες του κεφαλαίου 
ΙΙ σε αυτές τις δύο υπηρεσίες ή αν θα διατηρήσουν την υπάρχουσα εθνική τους νομοθεσία 
σχετικά με την πρόσβαση στην αγορά σε σχέση με τη διακίνηση φορτίων και τις υπηρεσίες 
επιβατών, τηρώντας παράλληλα τις βασικές αρχές όπως ορίζονται στη νομολογία του 
Δικαστηρίου. 

(39) Σύμφωνα με το ψήφισμα A.960 του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, κάθε περιοχή 
πλοήγησης απαιτεί άκρως εξειδικευμένη πείρα και γνώση των τοπικών συνθηκών από τον 
πλοηγό. Επιπλέον, η πλοήγηση είναι κατά κανόνα υποχρεωτική και συχνά οργανώνεται ή 
παρέχεται από τα ίδια τα κράτη μέλη. Η δε οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (10) αναθέτει στους πλοηγούς τον ρόλο να ενημερώνουν 
τις αρμόδιες αρχές για καταφανείς ανωμαλίες οι οποίες ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την 
ασφαλή πλεύση του πλοίου ή να αποτελέσουν απειλή ή να βλάψουν το θαλάσσιο 
περιβάλλον. Επιπλέον, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες ασφαλείας, όλα τα κράτη μέλη είναι 
σημαντικό να ενθαρρύνουν τη χρήση πιστοποιητικών εξαίρεσης πλοήγησης ή ισοδύναμων 
μηχανισμών, ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα των λιμένων και ειδικότερα να τονωθούν 
οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων. Για την αποφυγή δυνητικών συγκρούσεων 
συμφερόντων ανάμεσα στη μέριμνα περί δημοσίου συμφέροντος και σε εμπορικούς λόγους, 
το κεφάλαιο ΙΙ του παρόντος κανονισμού δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται στην πλοήγηση. 
Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμένουν ελεύθερα να αποφασίζουν κατά πόσον θα 
εφαρμόσουν το κεφάλαιο ΙΙ στην πλοήγηση. Εάν αποφασίσουν να το εφαρμόσουν, η 
Επιτροπή θα πρέπει να ενημερώνεται αναλόγως, για να διασφαλιστεί η διανομή των 
σχετικών πληροφοριών. 

(40) Με την επιφύλαξη των κανόνων ανταγωνισμού της Ένωσης, ο παρών κανονισμός δεν θα 
πρέπει να παρεμβαίνει στο δικαίωμα των κρατών μελών να ρυθμίζουν κατά περίπτωση τα 
τέλη ώστε να αποφεύγεται η υπερχρέωση των λιμενικών υπηρεσιών σε περιπτώσεις όπου η 
κατάσταση της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών είναι τέτοια που δεν επιτρέπει πραγματικό 
ανταγωνισμό. 

(41) Οι χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ θαλάσσιων λιμένων που εισπράττουν δημόσια 
χρηματοδότηση και παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, αφενός, και δημόσιων αρχών, 
αφετέρου, θα πρέπει να διέπονται από διαφάνεια, προκειμένου να διασφαλίζονται ισότιμοι 
όροι ανταγωνισμού και να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις της αγοράς. Από αυτήν την άποψη, 
ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επεκτείνει σε άλλες κατηγορίες αποδεκτών τις αρχές της 
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διαφάνειας των χρηματοοικονομικών σχέσεων που ορίζονται στην οδηγία 2006/111/ΕΚ της 
Επιτροπής (11) χωρίς να θίγει το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εκείνης. 

(42) Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να εισαχθούν διατάξεις περί διαφάνειας των 
χρηματοοικονομικών σχέσεων ώστε να αποτρέπεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ 
λιμένων της Ένωσης, ιδίως καθώς οι λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση από την Ένωση μέσω της διευκόλυνσης 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» όπως καθορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (12). 

(43) Προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού και διαφάνεια στην 
κατανομή και τη χρήση των δημόσιων πόρων και να αποτρέπονται οι στρεβλώσεις της 
αγοράς, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα που εισπράττει δημόσια χρηματοδότηση 
πρέπει, όταν ενεργεί και ως πάροχος υπηρεσιών, να υποχρεούται να τηρεί λογαριασμούς για 
δραστηριότητες που ασκεί με δημόσια χρηματοδότηση υπό την ιδιότητά του ως 
διαχειριστικού φορέα χωριστούς από τους λογαριασμούς για δραστηριότητες που ασκεί σε 
ανταγωνιστική βάση. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση με 
τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. 

(44) Χάριν διαφάνειας, όταν λιμένας ή άλλη οντότητα παρέχει βυθοκόρηση εντός λιμένα, οι 
λογαριασμοί της βυθοκόρησης θα πρέπει να διαχωρίζονται από τους λογαριασμούς άλλων 
δραστηριοτήτων. 

(45) Με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου και των προνομίων της Επιτροπής, είναι 
σημαντικό η Επιτροπή να προσδιορίζει, εγκαίρως και σε συνεννόηση με όλους τους 
ενδιαφερομένους, ποιες δημόσιες επενδύσεις σε λιμενικές υποδομές εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής (13) (γενικός κανονισμός 
απαλλαγής κατά κατηγορία) και ποια υποδομή δεν εμπίπτει στο πεδίο των κρατικών 
ενισχύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη μη οικονομική φύση ορισμένων υποδομών, 
συμπεριλαμβανομένων της υποδομής πρόσβασης και άμυνας, υπό τον όρο ότι είναι 
προσβάσιμες σε όλους τους δυνητικούς χρήστες επί ίσοις όροις και χωρίς να εισάγονται 
διακρίσεις. 

(46) Τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών που εφαρμόζουν πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών βάσει 
υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας και οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες πλοήγησης που δεν 
εκτίθενται σε ουσιαστικό ανταγωνισμό ενέχουν, ενδεχομένως, υψηλότερο κίνδυνο 
καταχρηστικής τιμολόγησης, εάν υπάρχει μονοπωλιακή ισχύς. Για τις υπηρεσίες αυτές θα 
πρέπει να θεσπιστούν λεπτομερείς κανόνες που να εξασφαλίζουν ότι τα τέλη καθορίζονται 
κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις, και αναλογούν στο 
κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

(47) Για να είναι αποτελεσματικά, τα τέλη λιμενικών υποδομών κάθε επιμέρους λιμένα θα 
πρέπει να καθορίζονται με τρόπο διαφανή σύμφωνα με την εμπορική στρατηγική και τα 
επενδυτικά σχέδια του κάθε λιμένα και, κατά περίπτωση, με τις γενικές απαιτήσεις που 
προβλέπονται στο πλαίσιο της γενικής λιμενικής πολιτικής του οικείου κράτους μέλους. 

(48) Ο παρών κανονισμός δεν θα πρέπει να θίγει τα δικαιώματα, όπου συντρέχει περίπτωση, 
των λιμένων και των πελατών τους να συμφωνούν εμπορικώς εμπιστευτικές εκπτώσεις. 
Σκοπός του παρόντος κανονισμού δεν είναι να απαιτεί τη γνωστοποίηση των εκπτώσεων 
αυτών στο κοινό ή σε τρίτους. Ωστόσο, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
θα πρέπει τουλάχιστον να δημοσιεύει τα κανονικά τέλη πριν από οποιαδήποτε 
διαφοροποίηση της τιμής. 

(49) Θα πρέπει να επιτρέπεται η διαφοροποίηση των τελών λιμενικών υποδομών για την 
προώθηση των θαλάσσιων μεταφορών μικρών αποστάσεων και την προσέλκυση πλοίων των 
οποίων οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, η αποδοτικότητα ενέργειας ή η αποδοτικότητα 
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άνθρακα σε δραστηριότητες μεταφορών είναι άνω του μέσου όρου, ιδίως για θαλάσσιες 
μεταφορές μεγάλων ή και μικρότερων θαλάσσιων διαδρομών. Τούτο θα πρέπει να συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων πολιτικής για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος και στη 
βιώσιμη ανάπτυξη του λιμένα και των γύρω περιοχών του, συμβάλλοντας ειδικά στον 
περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των πλοίων που εισέρχονται και 
παραμένουν στον λιμένα. 

(50) Ανάλογα με την οικονομική στρατηγική του λιμένα, την πολιτική χωροθέτησης του 
λιμένα ή τις εμπορικές του πρακτικές και, ενδεχομένως, τη γενική λιμενική πολιτική του 
οικείου κράτους μέλους, η διαφοροποίηση των τελών λιμενικών υποδομών μπορεί να 
οδηγήσει στον καθορισμό μηδενικού συντελεστή για ορισμένες κατηγορίες χρηστών. Οι εν 
λόγω κατηγορίες χρηστών μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, πλοία-νοσοκομεία, 
σκάφη που εκτελούν επιστημονικές, πολιτιστικές ή ανθρωπιστικές αποστολές, ρυμουλκά 
σκάφη και πλωτό εξοπλισμό εξυπηρέτησης του λιμένα. 

(51) Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να εκπονήσει 
προσανατολισμούς για κοινά κριτήρια ταξινόμησης των σκαφών με σκοπό την εκούσια 
επιβολή περιβαλλοντικών τελών, λαμβάνοντας υπόψη διεθνώς συμφωνημένα πρότυπα. 

(52) Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί ότι ζητείται τακτικά η γνώμη των χρηστών των 
λιμένων και άλλων εμπλεκομένων σχετικά με κομβικά ζητήματα που σχετίζονται με την ορθή 
ανάπτυξη του λιμένα, την πολιτική του περί χρεώσεων, την απόδοσή του και την ικανότητά 
του να προσελκύει και να δημιουργεί οικονομικές δραστηριότητες. Σε αυτού του είδους τα 
κομβικά ζητήματα περιλαμβάνονται ο συντονισμός των λιμενικών υπηρεσιών εντός του 
λιμένα, η αποδοτικότητα των συνδέσεων με την ενδοχώρα και η αποδοτικότητα των 
διοικητικών διαδικασιών των λιμένων, καθώς και περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι 
διαβουλεύσεις αυτές δεν θα πρέπει να θίγουν οποιαδήποτε άλλη ειδική αρμοδιότητα που 
σχετίζεται με τα εν λόγω ζητήματα, ούτε τη δυνατότητα των κρατών μελών να διεξάγουν τις 
εν λόγω διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θα πρέπει 
ιδίως να διαβουλεύεται με τους χρήστες του λιμένα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 
σχετικά με σχέδια ανάπτυξής του. 

(53) Για να διασφαλισθεί η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, 
τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίσουν τη σύσταση αποτελεσματικής διαδικασίας 
εξέτασης καταγγελιών. 

(54) Οι αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να συνεργάζονται όταν εξετάζουν καταγγελίες σε 
αντιδικίες μεταξύ μερών εγκατεστημένων σε διαφορετικά κράτη μέλη και θα πρέπει να 
ανταλλάσσουν γενικές πληροφορίες σχετικά με την εξέταση καταγγελιών ώστε να 
διευκολύνουν την ομοιόμορφη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού. 

(55) Δεδομένου ότι οι στόχοι του παρόντος κανονισμού, ήτοι η εξασφάλιση ενός πλαισίου 
για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών καθώς και η εξασφάλιση του κατάλληλου πλαισίου για 
την προσέλκυση των απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη 
μέλη λόγω της ευρωπαϊκής διάστασης ή της διεθνούς και διασυνοριακής φύσης των λιμένων 
και των σχετικών ναυτιλιακών δραστηριοτήτων, μπορούν όμως εξαιτίας της ανάγκης για 
ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο να επιτευχθούν καλύτερα σε επίπεδο 
Ένωσης, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας του 
άρθρου 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας 
όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια 
για την επίτευξη των στόχων αυτών. 

(56) Η τομεακή επιτροπή κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ στον τομέα των λιμένων παρέχει στους 
κοινωνικούς εταίρους ένα πλαίσιο για να αναπτύξουν κοινή προσέγγιση όσον αφορά τις 
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κοινωνικές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με τις εργασιακές σχέσεις στους λιμένες, όπως 
οι συνθήκες εργασίας, θέματα υγείας και ασφάλειας, οι απαιτήσεις κατάρτισης και τα 
επαγγελματικά προσόντα. Το εν λόγω πλαίσιο θα πρέπει να αναπτύσσεται λαμβάνοντας 
ιδίως υπόψη τις εξελίξεις στην αγορά και τις τεχνολογικές εξελίξεις, και θα πρέπει να 
βελτιώνει την ελκυστικότητα του τομέα για τους νέους εργαζομένους και τις γυναίκες, 
λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διαφύλαξης της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών 
θαλάσσιων λιμένων και της προώθησης των καλών συνθηκών εργασίας. Με πλήρη σεβασμό 
στην αυτονομία των κοινωνικών εταίρων και λαμβάνοντας υπόψη την τεχνολογική πρόοδο 
και τις εξελίξεις στην εφοδιαστική των μεταφορών, η τομεακή επιτροπή κοινωνικού 
διαλόγου της ΕΕ στον τομέα των λιμένων καλείται να καταρτίσει κατευθυντήριες γραμμές 
για τη διαμόρφωση απαιτήσεων κατάρτισης ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα στον χώρο 
εργασίας και να διασφαλίζεται το υψηλότερο επίπεδο υγείας και ασφάλειας για τους 
λιμενεργάτες. Οι κοινωνικοί εταίροι θα πρέπει επίσης να διερευνήσουν διαφορετικά μοντέλα 
οργάνωσης της εργασίας στους θαλάσσιους λιμένες, που να εξασφαλίζουν ποιοτικές θέσεις 
και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και που να αντιμετωπίζουν τις διακυμάνσεις στη ζήτηση 
λιμενικών εργασιών. Είναι σημαντικό η Επιτροπή να υποστηρίξει και να διευκολύνει τις 
εργασίες της τομεακής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ στον τομέα των λιμένων 

(57) Ο παρών κανονισμός σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής 

1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει: 

α) πλαίσιο για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, 

β) κοινούς κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη λιμενικών 
υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών. 

2. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην παροχή των ακόλουθων κατηγοριών λιμενικών 
υπηρεσιών («λιμενικές υπηρεσίες»), είτε εντός της ζώνης του λιμένα είτε στην πλωτή οδό 
πρόσβασης προς τον λιμένα: 

α) εφοδιασμός με καύσιμο, 

β) διακίνηση φορτίων, 

γ) πρόσδεση, 

δ) υπηρεσίες επιβατών, 

ε) συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, 

στ) πλοήγηση και 

ζ) ρυμούλκηση. 

3. Το άρθρο 11 παράγραφος 2 εφαρμόζεται και στη βυθοκόρηση. 

4. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1315/2013. 
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5. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν τη μη εφαρμογή του παρόντος κανονισμού 
στους θαλάσσιους λιμένες του ολοκληρωμένου δικτύου που βρίσκονται στις εξόχως 
απόκεντρες περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 349 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τον παρόντα 
κανονισμό στους εν λόγω θαλάσσιους λιμένες, κοινοποιούν τη σχετική απόφασή τους στην 
Επιτροπή. 

6. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό σε άλλους 
θαλάσσιους λιμένες. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μην εφαρμόσουν τον παρόντα 
κανονισμό σε άλλους θαλάσσιους λιμένες, κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή. 

7. Ο παρών κανονισμός ισχύει με την επιφύλαξη των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου 2014/23/ΕΕ (14) και 2014/24/ΕΕ (15) και της οδηγίας 2014/25/ΕΕ. 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού: 

1) ως «εφοδιασμός με καύσιμο» νοείται η παροχή στερεών, υγρών ή αέριων καυσίμων ή 
οποιασδήποτε άλλης πηγής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την πρόωση του πλοίου, 
καθώς και για τη γενική και ειδική παροχή ενέργειας επί του ελλιμενισμένου πλοίου, 

2) ως «διακίνηση φορτίου» νοείται η οργάνωση και διακίνηση του φορτίου μεταξύ του 
πλοίου που μεταφέρει το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή, εξαγωγή ή 
διαμετακόμιση του φορτίου, συμπεριλαμβανομένων της επεξεργασίας, πρόσδεσης, λύσης, 
στοιβασίας, μεταφοράς και προσωρινής αποθήκευσης του φορτίου στον αντίστοιχο 
τερματικό σταθμό διακίνησης φορτίου που σχετίζονται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, 
εξαιρουμένων όμως, εκτός εάν αποφασίσει διαφορετικά το κράτος μέλος, της αποθήκευσης 
εμπορευμάτων, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας 
προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται με το φορτίο, 

3) ως «αρμόδια αρχή» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο οποίος, για λογαριασμό 
αρχής σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο, δικαιούται να ασκήσει, δυνάμει του 
εθνικού δικαίου ή των εθνικών πράξεων, δραστηριότητες συνδεόμενες με την οργάνωση και 
τη διοίκηση των λιμενικών δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό ή αντί του φορέα διαχείρισης του 
λιμένα, 

4) ως «βυθοκόρηση» νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα 
της πλωτής οδού πρόσβασης στον λιμένα ή εντός της ζώνης του λιμένα που εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης 
των αφαιρεθέντων υλικών, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση του πλοίου στον λιμένα, και 
συνίσταται στην αρχική αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρηση 
συντήρησης που διενεργείται προκειμένου να παραμείνει προσβάσιμη η πλωτή οδός, ενώ 
δεν πρόκειται για λιμενική υπηρεσία που προσφέρεται στον χρήστη, 

5) ως «διαχειριστικός φορέας του λιμένα» νοείται κάθε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας ο 
οποίος δυνάμει του εθνικού δικαίου ή εθνικών πράξεων αποσκοπεί να ασκεί ή 
εξουσιοδοτείται να ασκεί, σε τοπικό επίπεδο, σε συνδυασμό ή όχι με άλλες δραστηριότητες, 
τη διοίκηση και διαχείριση των λιμενικών υποδομών και να εκτελεί ένα ή περισσότερα από 
τα ακόλουθα καθήκοντα του συγκεκριμένου λιμένα: συντονισμό και διαχείριση της 
κυκλοφορίας στον λιμένα, συντονισμό των δραστηριοτήτων των φορέων εκμετάλλευσης που 
βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα και έλεγχο των δραστηριοτήτων των φορέων 
εκμετάλλευσης που βρίσκονται εγκαταστημένοι στον οικείο λιμένα, 
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6) ως «πρόσδεση» νοούνται οι υπηρεσίες προσόρμισης και αποπροσόρμισης, 
συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης κατά μήκος της αποβάθρας, που απαιτούνται για 
την ασφαλή λειτουργία ενός πλοίου στον λιμένα ή στην πλωτή οδό πρόσβασης στον λιμένα, 

7) ως «υπηρεσίες επιβατών» νοούνται η οργάνωση και διακίνηση επιβατών, των αποσκευών 
τους και των οχημάτων τους μεταξύ του πλοίου και της ακτής και περιλαμβάνουν επίσης την 
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τη μεταφορά των επιβατών εντός του οικείου 
τερματικού σταθμού επιβατών, 

8) ως «πλοήγηση» νοείται η υπηρεσία καθοδήγησης ενός πλοίου από πλοηγό ή σταθμό 
πλοήγησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στην πλωτή οδό 
πρόσβασης στον λιμένα ή η ασφαλής πλεύση εντός του λιμένα, 

9) ως «τέλη λιμενικών υποδομών» νοούνται τα τέλη που εισπράττονται για το άμεσο ή 
έμμεσο όφελος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή της αρμόδιας αρχής, για τη χρήση 
υποδομών, εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πλωτών οδών 
πρόσβασης στον εν λόγω λιμένα, καθώς και της πρόσβασης στις υπηρεσίες διακίνησης 
επιβατών και φορτίου, εξαιρουμένων όμως τελών μίσθωσης γης και τελών ισοδύναμου 
αποτελέσματος, 

10) ως «συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου» νοείται η παραλαβή 
αποβλήτων πλοίων ή καταλοίπων φορτίου από οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινητή 
εγκατάσταση ικανή να δέχεται απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, κατά τα οριζόμενα στην 
οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16), 

11) ως «τέλη λιμενικών υπηρεσιών» νοούνται τα τέλη που εισπράττονται προς όφελος του 
παρόχου λιμενικών υπηρεσιών και καταβάλλονται από τους χρήστες της αντίστοιχης 
υπηρεσίας, 

12) ως «σύμβαση παροχής λιμενικής υπηρεσίας» νοείται η επίσημη και νομικά δεσμευτική 
συμφωνία ή άλλη πράξη αντίστοιχου νομικού αποτελέσματος μεταξύ ενός παρόχου 
λιμενικών υπηρεσιών και ενός διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή αρμόδιας αρχής, η οποία 
έχει ως αντικείμενο την παροχή μίας ή περισσοτέρων λιμενικών υπηρεσιών, με την 
επιφύλαξη του τρόπου ορισμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, 

13) ως «πάροχος λιμενικών υπηρεσιών» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που 
παρέχει, ή επιθυμεί να παρέχει, έναντι αμοιβής μία ή περισσότερες κατηγορίες λιμενικών 
υπηρεσιών, 

14) ως «υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας» νοείται απαίτηση η οποία 
προσδιορίζεται ή καθορίζεται προκειμένου να διασφαλιστεί η παροχή των λιμενικών 
υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων γενικού συμφέροντος, τις οποίες ο φορέας εκμετάλλευσης, αν 
υπολόγιζε αποκλειστικά το προσωπικό εμπορικό του συμφέρον, δεν θα αναλάμβανε ή δεν 
θα αναλάμβανε στην ίδια έκταση ή με τους ίδιους όρους, 

15) ως «θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων» νοείται η θαλάσσια μετακίνηση 
φορτίου και επιβατών μεταξύ λιμένων ευρισκόμενων γεωγραφικά στην Ευρώπη ή μεταξύ 
αυτών των λιμένων και λιμένων ευρισκόμενων σε μη ευρωπαϊκές χώρες των οποίων η 
ακτογραμμή βρίσκεται στις περίκλειστες θάλασσες που συνορεύουν με την Ευρώπη, 

16)ως «θαλάσσιος λιμένας» νοείται μια χερσαία και θαλάσσια έκταση που αποτελείται από 
υποδομές και εξοπλισμό που επιτρέπουν, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, τη φόρτωση και 
εκφόρτωσή τους, την αποθήκευση εμπορευμάτων, την παραλαβή και παράδοση των εν λόγω 
εμπορευμάτων και την επιβίβαση και αποβίβαση επιβατών, πληρωμάτων και άλλων ατόμων, 
καθώς και κάθε άλλη υποδομή που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μεταφορών εντός της ζώνης 
του λιμένα,  
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17)ως «ρυμούλκηση» νοείται η παροχή βοήθειας σε ένα πλοίο μέσω ρυμουλκού σκάφους, 
ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στον λιμένα ή η ασφαλής 
πλεύση εντός του λιμένα μέσω της παροχής βοήθειας στους ελιγμούς, 

18) ως «πλωτή οδός πρόσβασης» νοείται η πλωτή οδός από την ανοιχτή θάλασσα προς τον 
λιμένα, όπως είναι οι είσοδοι σε λιμένες, οι δίαυλοι ναυσιπλοΐας, οι ποταμοί, οι θαλάσσιες 
διώρυγες και τα φιορδ, υπό την προϋπόθεση ότι η πλωτή αυτή οδός εμπίπτει στην 
αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα του λιμένα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Άρθρο 3 

Οργάνωση λιμενικών υπηρεσιών 

1. Σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, η πρόσβαση στην αγορά για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών σε θαλάσσιους λιμένες μπορεί να υπόκειται σε: 

α) ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, 

β) περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων, 

γ) υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, 

δ) περιορισμούς σχετικά με τους εγχώριους φορείς. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν στο πλαίσιο του εθνικού τους δικαίου να μην 
επιβάλουν καμία από τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 σε μία ή σε 
περισσότερες κατηγορίες λιμενικών υπηρεσιών. 

3. Οι όροι της πρόσβασης στα μέσα, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό του λιμένα είναι 
δίκαιοι, εύλογοι και δεν εισάγουν διακρίσεις. 

Άρθρο 4 

Ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 

1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει από τους 
παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπεργολάβων, τη 
συμμόρφωσή τους με ελάχιστες απαιτήσεις ως προς την εκτέλεση της αντίστοιχης λιμενικής 
υπηρεσίας. 

2. Οι ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 μπορεί να αφορούν μόνο τα 
εξής: 

α) τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, του προσωπικού του ή 
των φυσικών προσώπων τα οποία διαχειρίζονται πραγματικά και συνεχώς τις 
δραστηριότητες του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, 

β) την οικονομική επάρκεια του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, 

γ) τον εξοπλισμό που απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας υπό 
κανονικές και ασφαλείς συνθήκες και την ικανότητα διατήρησης αυτού του εξοπλισμού στο 
απαιτούμενο επίπεδο, 

δ) τη διαθεσιμότητα της αντίστοιχης λιμενικής υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, σε κάθε 
θέση πλεύρισης και χωρίς διακοπές, νυχθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

ε) τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις ως προς την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών ή 
την ασφάλεια και προστασία του λιμένα ή της πρόσβασης σε αυτόν, των εγκαταστάσεών του, 
του εξοπλισμού και των εργατών και άλλων προσώπων, 
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στ) τη συμμόρφωση με τις τοπικές, εθνικές, ενωσιακές και διεθνείς περιβαλλοντικές 
απαιτήσεις, 

ζ) τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου που 
ισχύει στο κράτος μέλος του οικείου λιμένα, συμπεριλαμβανομένων των όρων των εν ισχύι 
συλλογικών συμβάσεων, των απαιτήσεων επάνδρωσης και των απαιτήσεων σχετικά με τις 
ώρες εργασίας και ανάπαυσης των ναυτικών, καθώς και με τους ισχύοντες κανόνες για τις 
επιθεωρήσεις εργασίας, 

η) τα εχέγγυα αξιοπιστίας του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, όπως καθορίζονται σύμφωνα 
με τη σχετική εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, λαμβανομένων υπόψη τυχόν επιτακτικών 
λόγων αμφισβήτησης της αξιοπιστίας του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών. 

3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, όταν ένα κράτος μέλος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο 
να επιβάλει απαίτηση όσον αφορά τη σημαία ώστε να διασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση 
με την παράγραφο 2 στοιχείο ζ) για τα πλοία που χρησιμοποιούνται κυρίως για εργασίες 
ρυμούλκησης ή πρόσδεσης σε λιμένες που βρίσκονται στην επικράτειά του, ενημερώνει την 
Επιτροπή σχετικά με την απόφασή του πριν από τη δημοσίευση της προκήρυξης 
διαγωνισμού ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει προκήρυξη διαγωνισμού, πριν από την 
επιβολή απαίτησης όσον αφορά τη σημαία. 

4. Οι ελάχιστες απαιτήσεις: 

α)είναι διαφανείς, αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές και σχετικές με 
την κατηγορία και τη φύση της οικείας λιμενικής υπηρεσίας, 

β)πληρούνται έως ότου λήξει το δικαίωμα παροχής λιμενικής υπηρεσίας. 

5. Στην περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις περιλαμβάνουν ειδικές γνώσεις για τις 
τοπικές συνθήκες, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει την 
ύπαρξη επαρκούς πρόσβασης στις πληροφορίες, υπό διαφανείς και που δεν εισάγουν 
διακρίσεις συνθήκες. 

6. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει τις ελάχιστες απαιτήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 και τη διαδικασία 
χορήγησης του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των εν λόγω απαιτήσεων 
μέχρι τις 24 Μαρτίου 2019 ή, σε περίπτωση που οι ελάχιστες απαιτήσεις αρχίζουν να ισχύουν 
μετά την εν λόγω ημερομηνία, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος των εν λόγω απαιτήσεων. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
ενημερώνει εκ των προτέρων τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών για τυχόν αλλαγές στα 
κριτήρια ή στη διαδικασία. 

7. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται με την επιφύλαξη του άρθρου 7. 

Άρθρο 5 

Διαδικασία διασφάλισης της συμμόρφωσης με τις ελάχιστες απαιτήσεις 

1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή αντιμετωπίζει τους παρόχους 
λιμενικών υπηρεσιών κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό, ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις 
και αναλογικό. 

2. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή χορηγεί ή αρνείται το δικαίωμα 
παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει των ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 4 εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο εν πάση περιπτώσει 
δεν υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την παραλαβή της αίτησης για τη χορήγηση του εν 
λόγω δικαιώματος και των απαιτούμενων εγγράφων. 
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3. Τυχόν τέτοια άρνηση του διαχειριστικού φορέα του λιμένα ή της αρμόδιας αρχής 
αιτιολογείται δεόντως με βάση τις ελάχιστες απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 4 
παράγραφος 2. 

4. Τυχόν περιορισμός ή τερματισμός από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια 
αρχή της διάρκειας του δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών αιτιολογείται δεόντως 
και συνάδει με την παράγραφο 1. 

Άρθρο 6 

Περιορισμοί στον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών 

1. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να περιορίσει τον αριθμό 
των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για δεδομένη λιμενική υπηρεσία για έναν ή 
περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της παράκτιας ζώνης υπό την προϋπόθεση ότι 
ο περιορισμός είναι σύμφωνος με τις αποφάσεις ή τα σχέδια που συμφωνήθηκαν από τον 
διαχειριστικό φορέα του λιμένα και, κατά περίπτωση, από κάθε άλλη δημόσια αρχή που 
είναι αρμόδια σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. 

β) η απουσία τέτοιου περιορισμού εμποδίζει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας όπως προβλέπονται στο άρθρο 7, μεταξύ άλλων όταν η απουσία αυτή 
οδηγεί σε υπερβολικά υψηλές δαπάνες σχετικά με την εκπλήρωση τέτοιου είδους 
υποχρεώσεων για τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, την αρμόδια αρχή ή τους χρήστες του 
λιμένα, 

γ) η απουσία τέτοιου περιορισμού αντιβαίνει στην ανάγκη να εξασφαλισθούν η ασφάλεια, η 
προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών, 

δ) λόγω των χαρακτηριστικών των λιμενικών υποδομών ή του είδους της κυκλοφορίας στον 
λιμένα, η δραστηριοποίηση πολυάριθμων παρόχων λιμενικών υπηρεσιών στον λιμένα δεν 
θα ήταν δυνατή, 

ε) όταν έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 35 της οδηγίας 2014/25/ΕΕ, ότι ένας 
λιμενικός τομέας ή υποτομέας, μαζί με τις λιμενικές του υπηρεσίες, ασκεί εντός κράτους 
μέλους δραστηριότητα η οποία είναι άμεσα εκτεθειμένη στον ανταγωνισμό σύμφωνα με το 
άρθρο 34 της οδηγίας αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 
και 3 του παρόντος άρθρου. 

2. Με στόχο να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος η ευκαιρία να διατυπώσει παρατηρήσεις 
εντός εύλογης προθεσμίας, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή 
δημοσιεύει κάθε πρόταση για περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών 
σύμφωνα με την παράγραφο 1, μαζί με την αιτιολόγησή της, τουλάχιστον τρεις μήνες πριν 
από την έκδοση της απόφασης για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών 
υπηρεσιών. 

3. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει την εκδοθείσα 
απόφαση για τον περιορισμό του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. 

4. Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή αποφασίζει να περιορίσει τον 
αριθμό των παρόχων λιμενικής υπηρεσίας, ακολουθείται διαδικασία επιλογής η οποία είναι 
ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν εισάγει διακρίσεις και είναι διαφανής. Ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δημοσιεύει πληροφορίες σχετικά με τη 
λιμενική υπηρεσία που πρέπει να παρασχεθεί και με τη διαδικασία επιλογής, και διασφαλίζει 
ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν όντως πρόσβαση σε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για τη σύνταξη των αιτήσεών τους. Στα ενδιαφερόμενα μέρη δίνεται αρκετός 
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χρόνος ώστε να τους επιτραπεί να προβούν σε ουσιαστική αξιολόγηση και να προετοιμάσουν 
την αίτησή τους. Υπό κανονικές συνθήκες, η ελάχιστη αυτή προθεσμία ορίζεται σε 30 ημέρες. 

5. Η παράγραφος 4 δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
στοιχείο ε) και στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου και στο άρθρο 8. 

6. Όταν ο διαχειριστικός φορέας λιμένα ή η αρμόδια αρχή παρέχει λιμενικές υπηρεσίες είτε 
ο ίδιος / η ίδια ή μέσω νομικά ανεξάρτητης οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, το 
οικείο κράτος μέλος λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποφυγή συγκρούσεων 
συμφερόντων. Ελλείψει τέτοιων μέτρων, οι πάροχοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δύο, 
εκτός εάν ένας ή περισσότεροι από τους λόγους της παραγράφου 1 δικαιολογεί περιορισμό 
του αριθμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών σε έναν μόνον πάροχο. 

7. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι οι λιμένες τους που ανήκουν στο 
ολοκληρωμένο δίκτυο και δεν πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 2 στοιχείο 
β) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 μπορούν να περιορίζουν τον αριθμό των παρόχων 
δεδομένης λιμενικής υπηρεσίας. Όταν ένα κράτος μέλος προβαίνει σε τέτοια απόφαση, 
ενημερώνει σχετικά την Επιτροπή. 

Άρθρο 7 

Υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 

1. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν να επιβάλλουν στους παρόχους λιμενικών 
υπηρεσιών υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας που αφορούν λιμενικές υπηρεσίες 
και δύνανται να παραχωρούν το δικαίωμα επιβολής τέτοιων υποχρεώσεων στον 
διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή στην αρμόδια αρχή, προκειμένου να εξασφαλίζουν 
τουλάχιστον ένα από τα εξής: 

α) τη διαθεσιμότητα της λιμενικής υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες, σε κάθε θέση 
πλεύρισης και χωρίς διακοπές, νυχθημερόν και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 

β) τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας σε όλους τους χρήστες επί ίσοις όροις, 

γ) την οικονομική προσιτότητα της υπηρεσίας σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών, 

δ) την ασφάλεια, προστασία και περιβαλλοντική βιωσιμότητα των λιμενικών υπηρεσιών, 

ε) την παροχή επαρκών μεταφορικών υπηρεσιών στο κοινό και 

στ) την εδαφική συνοχή. 

2. Οι υποχρεώσεις του δημόσιου τομέα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι σαφώς 
καθορισμένες, είναι διαφανείς, δεν εισάγουν διακρίσεις και είναι επαληθεύσιμες, και 
εξασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση όλων των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών που είναι 
εγκατεστημένοι στην Ένωση. 

3. Όταν ένα κράτος μέλος αποφασίσει να επιβάλει υποχρεώσεις παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, για την ίδια υπηρεσία, σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του που καλύπτονται 
από τον παρόντα κανονισμό, κοινοποιεί τις εν λόγω υποχρεώσεις στην Επιτροπή. 

4. Σε περίπτωση διακοπής των λιμενικών υπηρεσιών για τις οποίες έχουν επιβληθεί 
υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας ή όταν προκύπτει κίνδυνος εμφάνισης μιας 
παρόμοιας κατάστασης, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δύναται να 
λάβει μέτρα έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα έκτακτης ανάγκης μπορούν να λάβουν τη μορφή 
άμεσης ανάθεσης, ώστε η υπηρεσία να ανατεθεί σε διαφορετικό πάροχο για μέγιστο χρονικό 
διάστημα δύο ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο διαχειριστικός φορέας του 
λιμένα ή η αρμόδια αρχή είτε κινεί νέα διαδικασία επιλογής παρόχου λιμενικών υπηρεσιών 
είτε εφαρμόζει το άρθρο 8. Η εργατική κινητοποίηση που λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το 
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εθνικό δίκαιο δεν θεωρείται διακοπή των λιμενικών υπηρεσιών για την οποία μπορούν να 
ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 8 

Εγχώριος φορέας 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 6, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η 
αρμόδια αρχή μπορεί να αποφασίσει είτε να παρέχει λιμενική υπηρεσία ο ίδιος / η ίδια είτε 
μέσω νομικά ξεχωριστής οντότητας, στην οποία ασκεί έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί 
των δικών του/της υπηρεσιών, με την προϋπόθεση ότι το άρθρο 4 εφαρμόζεται εξίσου σε 
όλους τους φορείς που παρέχουν τη συγκεκριμένη λιμενική υπηρεσία. Σε αυτή την 
περίπτωση, ο πάροχος λιμενικών υπηρεσιών θεωρείται ότι είναι εγχώριος φορέας για τους 
σκοπούς του παρόντος κανονισμού. 

2. Ο έλεγχος που ασκείται από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την αρμόδια αρχή σε 
νομικά ξεχωριστή οντότητα θεωρείται ανάλογος του ελέγχου που ασκείται στις δικές τους 
υπηρεσίες μόνον εφόσον έχουν αποφασιστική επιρροή τόσο στους στρατηγικούς στόχους 
όσο και στις σημαντικές αποφάσεις της συγκεκριμένης νομικής οντότητας. 

3. Στις περιπτώσεις του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως δ), ο εγχώριος φορέας 
περιορίζεται στην εκτέλεση της ανατεθείσας λιμενικής υπηρεσίας μόνο στον λιμένα ή στους 
λιμένες για τον (τους) οποίο(-ους) του ανατέθηκε η παροχή της εν λόγω υπηρεσίας. 

Άρθρο 9 

Διαφύλαξη των δικαιωμάτων των εργαζομένων 

1. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει την εφαρμογή των κοινωνικών και εργασιακών κανόνων 
των κρατών μελών. 

2. Με την επιφύλαξη του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των εν 
ισχύι συλλογικών συμβάσεων μεταξύ κοινωνικών εταίρων, ο διαχειριστικός φορέας του 
λιμένα ή η αρμόδια αρχή απαιτεί από τον ορισθέντα πάροχο λιμενικών υπηρεσιών να 
αναγνωρίσει στο προσωπικό συνθήκες εργασίας σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις 
στον τομέα του κοινωνικού και εργατικού δικαίου και να συμμορφωθεί με τα κοινωνικά 
πρότυπα όπως προβλέπονται στο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, ή στις συλλογικές συμβάσεις. 

3. Σε περίπτωση αλλαγής παρόχου λιμενικών υπηρεσιών που οφείλεται σε ανάθεση 
σύμβασης παραχώρησης ή δημόσιας σύμβασης, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η 
αρμόδια αρχή δύναται να απαιτήσει τη μεταβίβαση στον προσφάτως ορισθέντα πάροχο 
λιμενικών υπηρεσιών των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του απερχόμενου παρόχου 
λιμενικών υπηρεσιών που προκύπτουν από σύμβαση εργασίας, ή από εργασιακή σχέση, 
όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, και υφίστανται κατά την ημερομηνία της εν λόγω αλλαγής. 
Σε τέτοια περίπτωση, το προσωπικό που έχει ήδη προσλάβει ο απερχόμενος πάροχος 
λιμενικών υπηρεσιών έχει τα ίδια δικαιώματα που θα του αναλογούσαν εάν είχε γίνει 
μεταβίβαση της επιχείρησης υπό την έννοια της οδηγίας 2001/23/ΕΚ. 

4. Όταν, στο πλαίσιο της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, πραγματοποιείται μεταβίβαση 
προσωπικού, τα τεύχη δημοπράτησης και οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών 
αναφέρουν το οικείο προσωπικό και περιλαμβάνουν διαφανή στοιχεία σχετικά με τα 
συμβατικά τους δικαιώματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται ότι 
συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες. 

Άρθρο 10 

Εξαιρέσεις 
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1. Το παρόν κεφάλαιο και το άρθρο 21 δεν ισχύουν για τις υπηρεσίες διακίνησης φορτίου, 
τις υπηρεσίες επιβατών ή την πλοήγηση. 

2. Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίσουν να εφαρμόσουν το παρόν κεφάλαιο και το 
άρθρο 21 στην πλοήγηση. Όταν ένα κράτος μέλος προβαίνει σε τέτοια απόφαση, ενημερώνει 
σχετικά την Επιτροπή. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ 

Άρθρο 11 

Διαφάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων 

1. Οι χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ δημόσιων αρχών και διαχειριστικού φορέα λιμένα, 
ή άλλης οντότητας η οποία παρέχει λιμενικές υπηρεσίες για λογαριασμό του, που λαμβάνει 
δημόσια χρηματοδότηση αντικατοπτρίζονται κατά τρόπο διαφανή στο λογιστικό σύστημα, 
προκειμένου να αποδεικνύονται σαφώς τα εξής: 

α)οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται άμεσα από τις δημόσιες αρχές στους οικείους 
διαχειριστικούς φορείς του λιμένα, 

β)οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται από τις δημόσιες αρχές μέσω δημόσιων επιχειρήσεων 
ή χρηματοπιστωτικών οργανισμώνκαι 

γ)η χρησιμοποίηση των εν λόγω δημόσιων πόρων. 

2. Όταν ο διαχειριστικός φορέας λιμένα που λαμβάνει δημόσιους πόρους παρέχει ο ίδιος 
λιμενικές υπηρεσίες ή βυθοκόρηση, ή άλλη οντότητα παρέχει τέτοιου είδους υπηρεσίες για 
λογαριασμό του, τηρεί χωριστούς από τις άλλες δραστηριότητές του (της) λογαριασμούς για 
τη δημόσια χρηματοδοτούμενη λιμενική υπηρεσία ή βυθοκόρηση, κατά τρόπον ώστε: 

α)όλες οι δαπάνες και τα έσοδα να καταλογίζονται ή να κατανέμονται ορθά με βάση τις αρχές 
αναλυτικής λογιστικής που εφαρμόζονται με συνέπεια και δικαιολογούνται αντικειμενικά 
και 

β)να ορίζονται σαφώς οι αρχές της αναλυτικής λογιστικής με βάση τις οποίες τηρούνται οι 
χωριστοί λογαριασμοί. 

3. Οι δημόσιοι πόροι που αναφέρονται στην παράγραφο 1 περιλαμβάνουν μετοχικό 
κεφάλαιο και οιονεί κεφάλαιο, μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις ή επιστρεπτέες μόνον υπό 
ορισμένους όρους, δάνεια συμπεριλαμβανομένων των υπερβάσεων και των προκαταβολών 
έναντι των εισφορών κεφαλαίου, εγγυήσεις που παρέχουν στον διαχειριστικό φορέα του 
λιμένα οι δημόσιες αρχές και κάθε άλλη μορφή δημόσιας χρηματοοικονομικής στήριξης. 

4. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή άλλη οντότητα η οποία παρέχει λιμενικές υπηρεσίες 
για λογαριασμό του τηρεί τις πληροφορίες σχετικά με τις χρηματοοικονομικές σχέσεις, όπως 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, για πέντε έτη από το τέλος της λογιστικής χρήσης 
στην οποία αναφέρονται. 

5. Σε περίπτωση υποβολής επίσημης καταγγελίας, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή 
άλλη οντότητα η οποία παρέχει λιμενικές υπηρεσίες για λογαριασμό του θέτει, κατόπιν 
αιτήματος, στη διάθεση της σχετικής αρχής στο οικείο κράτος μέλος τις πληροφορίες που 
αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 και κάθε συμπληρωματική πληροφορία που κρίνει 
απαραίτητη για την πλήρη εκτίμηση των στοιχείων που κοινοποιούνται και την αξιολόγηση 
της συμμόρφωσης με τον παρόντα κανονισμό σύμφωνα με τους κανόνες περί ανταγωνισμού. 
Οι πληροφορίες αυτές τίθενται στη διάθεση της Επιτροπής από την οικεία αρχή κατόπιν 
σχετικού αιτήματος. Οι πληροφορίες διαβιβάζονται εντός τριών μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής του αιτήματος. 
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6. Όταν ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, ή άλλη οντότητα η οποία παρέχει λιμενικές 
υπηρεσίες για λογαριασμό του, δεν έχει λάβει δημόσια χρηματοδότηση κατά τις 
προηγούμενες λογιστικές χρήσεις, αλλά αρχίζει να λαμβάνει δημόσιους πόρους, εφαρμόζει 
τις παραγράφους 1 και 2 από τη λογιστική χρήση που έπεται της μεταβίβασης των δημόσιων 
πόρων. 

7. Όταν οι δημόσιοι πόροι καταβάλλονται ως αποζημίωση για υποχρέωση παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας, εμφανίζονται χωριστά στους αντίστοιχους λογαριασμούς και δεν μπορούν να 
μεταβιβάζονται σε άλλη υπηρεσία ή επιχειρηματική δραστηριότητα. 

8. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν ότι η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου δεν 
θα ισχύει για τους λιμένες τους εκείνους οι οποίοι ανήκουν στο ολοκληρωμένο δίκτυο και 
δεν πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 20 παράγραφος 2 στοιχείο β) του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 όταν αυτό έχει ως συνέπεια δυσανάλογο διοικητικό φόρτο, 
υπό την προϋπόθεση ότι οι δημόσιοι πόροι που έχουν ενδεχομένως χορηγηθεί, καθώς και η 
χρήση τους για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, συνεχίζουν να αποτυπώνονται με 
διαφάνεια στο λογιστικό σύστημα. Όταν ένα κράτος μέλος προβαίνει σε τέτοια απόφαση, 
ενημερώνει εκ των προτέρων σχετικά την Επιτροπή. 

Άρθρο 12 

Τέλη λιμενικών υπηρεσιών 

1. Τα τέλη για τις υπηρεσίες που παρέχονται από εγχώριο φορέα, στο πλαίσιο υποχρέωσης 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα τέλη για υπηρεσίες πλοήγησης που δεν εκτίθενται σε 
ουσιαστικό ανταγωνισμό και τα τέλη που εισπράττονται από παρόχους λιμενικών 
υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β), καθορίζονται κατά τρόπο 
διαφανή, αντικειμενικό και ο οποίος δεν εισάγει διακρίσεις, και είναι αναλογικά με το κόστος 
της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

2. Η πληρωμή των τελών για τις λιμενικές υπηρεσίες μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες 
πληρωμές, όπως η πληρωμή των τελών λιμενικών υποδομών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
πάροχος λιμενικών υπηρεσιών και, κατά περίπτωση, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα 
εξασφαλίζει ότι το ποσό για το τέλος της λιμενικής υπηρεσίας παραμένει εύκολα 
αναγνωρίσιμο από τον χρήστη της λιμενικής υπηρεσίας. 

3. Στην περίπτωση επίσημης καταγγελίας, ο πάροχος λιμενικών υπηρεσιών θέτει, κατόπιν 
αιτήματος, στη διάθεση της σχετικής αρχής στο οικείο κράτος μέλος κάθε σχετική 
πληροφορία που αφορά τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής 
και του ύψους των τελών λιμενικής υπηρεσίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
παραγράφου 1. 

Άρθρο 13 

Τέλη λιμενικών υποδομών 

1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την είσπραξη τέλους λιμενικών υποδομών. Αυτό δεν 
εμποδίζει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών οι οποίοι χρησιμοποιούν τις λιμενικές 
υποδομές να εισπράττουν τέλη για τις λιμενικές υποδομές. 

2. Η πληρωμή των τελών για τις λιμενικές υποδομές μπορεί να ενσωματωθεί σε άλλες 
πληρωμές, όπως στην πληρωμή των τελών λιμενικών υπηρεσιών. Σε αυτήν την περίπτωση, ο 
διαχειριστικός φορέας του λιμένα διασφαλίζει ότι το ποσό για το τέλος της λιμενικής 
υποδομής παραμένει εύκολα αναγνωρίσιμο από τον χρήστη της λιμενικής υποδομής. 

3. Προκειμένου να συμβάλουν σε ένα αποτελεσματικό σύστημα χρέωσης υποδομών, η δομή 
και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται σύμφωνα με την εμπορική 
στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια του κάθε λιμένα και συμμορφώνονται προς τους 
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κανόνες ανταγωνισμού. Κατά περίπτωση, τα τέλη αυτά πληρούν επίσης τις γενικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο της γενικής πολιτικής του οικείου κράτους μέλους 
για τους λιμένες. 

4. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη λιμενικών υποδομών ενδέχεται να 
διαφέρουν ανάλογα με την οικονομική στρατηγική και την πολιτική χωροθέτησης του κάθε 
λιμένα, οι οποίες σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με ορισμένες κατηγορίες χρηστών ή 
προκειμένου να προωθηθούν η αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υποδομών, οι 
θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων ή οι υψηλές περιβαλλοντικές επιδόσεις, η 
ενεργειακή αποδοτικότητα ή η αποδοτικότητα των μεταφορών από πλευράς άνθρακα. Τα 
κριτήρια για την εν λόγω διαφοροποίηση είναι διαφανή, αντικειμενικά και δεν εισάγουν 
διακρίσεις, και συνάδουν με το δίκαιο του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Τα τέλη λιμενικών υποδομών μπορούν να λαμβάνουν 
υπόψη το εξωτερικό κόστος και να διαφέρουν ανάλογα με τις εμπορικές πρακτικές. 

5. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι χρήστες του 
λιμένα και οι εκπρόσωποι ή οι ενώσεις των χρηστών του λιμένα ενημερώνονται σχετικά με 
τη φύση και το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα 
ή η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι οι χρήστες των λιμενικών υποδομών ενημερώνονται για 
τυχόν αλλαγές στη φύση ή το επίπεδο των τελών λιμενικών υποδομών τουλάχιστον δύο 
μήνες πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω αλλαγών. Ο διαχειριστικός φορέας 
του λιμένα ή η αρμόδια αρχή δεν υποχρεούται να κοινοποιεί τις διαφοροποιήσεις στα τέλη 
οι οποίες αποτελούν αποτέλεσμα επιμέρους διαπραγματεύσεων. 

6. Σε περίπτωση υποβολής επίσημης καταγγελίας, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα θέτει, 
κατόπιν αιτήματος, στη διάθεση της σχετικής αρχής του οικείου κράτους μέλους τις 
πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5 και κάθε σχετική πληροφορία για 
τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό της δομής και του ύψους των 
τελών λιμενικών υποδομών. Η εν λόγω αρχή θέτει αυτές τις πληροφορίες στη διάθεση της 
Επιτροπής κατόπιν σχετικού αιτήματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 14 

Κατάρτιση του προσωπικού 

Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν την αναγκαία 
κατάρτιση για να αποκτήσουν τις γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εργασία τους, 
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα υγείας και ασφάλειας, και ότι οι απαιτήσεις 
κατάρτισης επικαιροποιούνται τακτικά προκειμένου να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της 
τεχνολογικής καινοτομίας. 

Άρθρο 15 

Διαβούλευση με χρήστες του λιμένα και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς 

1. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα 
διαβουλεύεται με τους χρήστες του λιμένα σχετικά με την πολιτική χρεώσεών του, μεταξύ 
άλλων στις περιπτώσεις που καλύπτει το άρθρο 8. Η διαβούλευση αυτή περιλαμβάνει τυχόν 
ουσιώδεις αλλαγές στα τέλη λιμενικών υποδομών και τα τέλη λιμενικών υπηρεσιών στην 
περίπτωση που εγχώριοι φορείς παρέχουν λιμενικές υπηρεσίες στο πλαίσιο υποχρεώσεων 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας. 
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2. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα 
διαβουλεύεται με τους χρήστες του λιμένα και άλλους σχετικούς ενδιαφερόμενους φορείς 
για σημαντικά ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και αφορούν: 

α) τον συντονισμό των λιμενικών υπηρεσιών εντός της ζώνης του λιμένα, 

β) μέτρα για τη βελτίωση των συνδέσεων με την ενδοχώρα, συμπεριλαμβανομένων των 
μέτρων για την ανάπτυξη και βελτίωση της απόδοσης των σιδηροδρομικών και εσωτερικών 
πλωτών μεταφορών, 

γ) την αποτελεσματικότητα των διοικητικών διαδικασιών στον λιμένα και τα μέτρα 
απλούστευσής τους, 

δ) περιβαλλοντικά θέματα, 

ε) τη χωροταξία και 

στ) μέτρα για την εγγύηση της ασφάλειας στη ζώνη του λιμένα, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, της υγείας και της ασφάλειας των λιμενεργατών. 

3. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών θέτουν στη διάθεση των χρηστών του λιμένα επαρκείς 
πληροφορίες σχετικά με το είδος και το ύψος των τελών λιμενικών υπηρεσιών. 

4. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα και οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών τηρούν το 
απόρρητο των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεών 
τους σύμφωνα με το παρόν άρθρο. 

Άρθρο 16 

Διεκπεραίωση καταγγελιών 

1. Κάθε κράτος μέλος εξασφαλίζει την ύπαρξη αποτελεσματικής διαδικασίας για τη 
διεκπεραίωση καταγγελιών σχετικών με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού για τους 
θαλάσσιους λιμένες του που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό. 

2. Η διεκπεραίωση των καταγγελιών διενεργείται κατά τρόπον που αποφεύγει τις 
συγκρούσεις συμφερόντων και είναι λειτουργικά ανεξάρτητος από κάθε διαχειριστικό φορέα 
του λιμένα ή πάροχο λιμενικών υπηρεσιών. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τον ουσιαστικό 
λειτουργικό διαχωρισμό μεταξύ της διεκπεραίωσης των καταγγελιών, αφενός, και της 
κυριότητας και της διαχείρισης των λιμένων, της παροχής λιμενικών υπηρεσιών και της 
χρήσης των λιμένων, αφετέρου. Η διεκπεραίωση των καταγγελιών είναι αμερόληπτη και 
διαφανής και σέβεται δεόντως το δικαίωμα στην ελευθερία του επιχειρείν. 

3. Οι καταγγελίες υποβάλλονται στο κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας όπου 
θεωρείται ότι έχει προκύψει η διαφορά. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι χρήστες του 
λιμένα και άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι φορείς ενημερώνονται για τον τόπο και τον τρόπο 
υποβολής καταγγελίας και για τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση των 
καταγγελιών. 

4. Οι υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών αρχές συνεργάζονται, κατά 
περίπτωση, με σκοπό την αμοιβαία συνδρομή στις διαφορές αντιδίκων που είναι 
εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη μέλη. 

5. Οι υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών αρχές έχουν, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, την εξουσία να απαιτούν από τους διαχειριστικούς φορείς των λιμένων, τους 
παρόχους λιμενικών υπηρεσιών και τους χρήστες των λιμένων να παρέχουν σε αυτές 
πληροφορίες σχετικές με την καταγγελία. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

201 

 

6. Οι υπεύθυνες για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών αρχές έχουν, σύμφωνα με το εθνικό 
δίκαιο, την εξουσία να λαμβάνουν αποφάσεις που έχουν δεσμευτικά αποτελέσματα και 
υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο, όταν συντρέχει περίπτωση. 

7. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με τη διαδικασία διεκπεραίωσης των 
καταγγελιών και τις αρχές που αναφέρονται στην παράγραφο 3 έως τις 24 Μαρτίου 2019, 
καθώς και σχετικά με τυχόν μεταγενέστερη τροποποίηση των εν λόγω πληροφοριών. Η 
Επιτροπή δημοσιεύει και επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες αυτές στον δικτυακό της 
τόπο. 

8. Τα κράτη μέλη ανταλλάσσουν, όπου ενδείκνυται, γενικές πληροφορίες σχετικά με την 
εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή τη συνεργασία. 

Άρθρο 17 

Σχετικές αρχές 

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι χρήστες του λιμένα και άλλοι σχετικοί ενδιαφερόμενοι 
φορείς να ενημερώνονται για τις σχετικές αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11 παράγραφος 
5, στο άρθρο 12 παράγραφος 3 και στο άρθρο 13 παράγραφος 6. Τα κράτη μέλη 
ενημερώνουν την Επιτροπή γι’ αυτές τις αρχές έως τις 24 Μαρτίου 2019, καθώς και για τυχόν 
μεταγενέστερη τροποποίηση των εν λόγω πληροφοριών. Η Επιτροπή δημοσιεύει και 
επικαιροποιεί τακτικά τις πληροφορίες αυτές στον δικτυακό της τόπο. 

Άρθρο 18 

Προσφυγές 

1. Κάθε ενδιαφερόμενο μέρος με έννομο συμφέρον έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά των 
αποφάσεων ή των επιμέρους μέτρων που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού 
από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα, την αρμόδια αρχή ή οποιαδήποτε σχετική εθνική 
αρχή. Τα όργανα προσφυγής είναι ανεξάρτητα από τα εμπλεκόμενα μέρη και δύνανται να 
είναι δικαστήρια. 

2. Εάν το όργανο προσφυγής που αναφέρεται στην παράγραφο 1 δεν έχει δικαιοδοτικό 
χαρακτήρα, αιτιολογεί εγγράφως τις αποφάσεις του. Επίσης, οι αποφάσεις του υπόκεινται 
σε αναθεώρηση από εθνικό δικαστήριο. 

Άρθρο 19 

Ποινές 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύστημα κυρώσεων που επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης 
του παρόντος κανονισμού και λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να εξασφαλιστεί η 
εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, αναλογικές 
και αποτρεπτικές. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα αυτά στην Επιτροπή έως τις 24 
Μαρτίου 2019 και κοινοποιούν αμελλητί στην Επιτροπή κάθε μεταγενέστερη τροποποίησή 
τους. 

Άρθρο 20 

Υποβολή έκθεσης 

Η Επιτροπή, το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2023, υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία και τον αντίκτυπο του παρόντος 
κανονισμού. 

Η εν λόγω έκθεση λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε πρόοδο έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο της 
τομεακής επιτροπής κοινωνικού διαλόγου της ΕΕ στον τομέα των λιμένων. 

Άρθρο 21 
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Μεταβατικά μέτρα 

1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών οι 
οποίες συνήφθησαν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι ορισμένου χρόνου. 

2. Οι συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών που συνήφθησαν πριν από τις 15 
Φεβρουαρίου 2017 και είναι αορίστου χρόνου, ή έχουν παρόμοια αποτελέσματα, 
τροποποιούνται ώστε να συμμορφώνονται με τον παρόντα κανονισμό έως την 1η Ιουλίου 
2025. 

Άρθρο 22 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Εφαρμόζεται από τις 24 Μαρτίου 2019. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε 
κράτος μέλος. 

Στρασβούργο, 15 Φεβρουαρίου 2017. 

(1) ΕΕ C 327 της 12.11.2013, σ. 111. 

(2) ΕΕ C 114 της 15.4.2014, σ. 57. 

(3) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 (δεν έχει ακόμη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 
2017. 

(4) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης Δεκεμβρίου 2013, περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE 
(ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1). 

(5) Οδηγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται στους 
τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών και την 
κατάργηση της οδηγίας 2004/17/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 243). 

(6) Απόφαση 2012/21/ΕΕ της Επιτροπής, της 20ής Δεκεμβρίου 2011, για την εφαρμογή του 
άρθρου 106 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 
κρατικές ενισχύσεις υπό μορφή αντιστάθμισης για την παροχή δημόσιας υπηρεσίας που 
χορηγούνται σε ορισμένες επιχειρήσεις επιφορτισμένες με τη διαχείριση υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 7 της 11.1.2012, σ. 3). 

(7) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 360/2012 της Επιτροπής της 25ης Απριλίου 2012 σχετικά με την 
εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που παρέχουν 
υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΕΕ L 114 της 26.4.2012, σ. 8). 

(8) Οδηγία 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, περί προσεγγίσεως των 
νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων 
σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή 
επιχειρήσεων (ΕΕ L 82 της 22.3.2001, σ. 16). 

(9) Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών 
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και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) 
(ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1). 

(10) Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης 
Απριλίου 2009, σχετικά με τον έλεγχο των πλοίων από το κράτος λιμένα (ΕΕ L 131 της 
28.5.2009, σ. 57). 

(11) Οδηγία 2006/111/ΕΚ της Επιτροπής της 16ης Νοεμβρίου 2006 για τη διαφάνεια των 
χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των κρατών μελών και των δημοσίων επιχειρήσεων 
καθώς και για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια εντός ορισμένων επιχειρήσεων (ΕΕ L 318 της 
17.11.2006, σ. 17). 

(12) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1316/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 
της 11ης Δεκεμβρίου 2013, για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 913/2010 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΚ) 
αριθ. 680/2007 και (ΕΚ) αριθ. 67/2010 (ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129). 

(13) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής, της 17ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη 
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ’ εφαρμογή των 
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (ΕΕ L 187 της 26.6.2014, σ. 1). 

(14) Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της 
28.3.2014, σ. 1). 

(15) Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης 
Φεβρουαρίου 2014, σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση της οδηγίας 
2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 94 της 28.3.2014, σ. 65). 

(16) Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης 
Νοεμβρίου 2000, σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου (ΕΕ L 332 της 28.12.2000, σ. 81). 

 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2020/697 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 
25ης Μαΐου 2020 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352, ώστε να μπορεί ο 
φορέας διαχείρισης του λιμένα ή η αρμόδια αρχή να παρέχει ευελιξία όσον αφορά την 
είσπραξη τελών λιμενικών υποδομών στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 
 

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,  

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως το άρθρο 
100 παράγραφος 2,  

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κατόπιν διαβίβασης του σχεδίου 
νομοθετικής πράξης στα εθνικά κοινοβούλια,  

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,  

Αφού ζήτησαν τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών,  

Αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (1),  

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:  

(1) Η επιδημική έκρηξη της COVID-19 έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στον τομέα των 
θαλάσσιων μεταφορών. Οι σοβαρές συνέπειες για τις υπηρεσίες των θαλάσσιων μεταφορών 
και τη χρήση των λιμενικών υποδομών έχουν γενικευθεί από τις αρχές του Μαρτίου του 2020 
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και είναι πιθανόν να συνεχίσουν όλο το 2020. Η απαλλαγή από την καταβολή τελών 
λιμενικών υποδομών ή η αναστολή, η μείωση ή η αναβολή της εν λόγω καταβολής θα 
μπορούσε να συμβάλει στη βιώσιμη οικονομική λειτουργία των φορέων εκμετάλλευσης 
πλοίων υπό αυτές τις έκτακτες περιστάσεις.  

(2) Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (2), τα κράτη μέλη απαιτείται να διασφαλίζουν την είσπραξη τελών λιμενικών 
υποδομών. Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 δεν προβλέπει καμία εξαίρεση από την υποχρέωση 
είσπραξης τελών.  

(3) Λαμβανομένης υπόψη της σοβαρότητας των συνεπειών της επιδημικής έκρηξης της 
COVID-19, κρίνεται σκόπιμο να επιτραπεί στον φορέα διαχείρισης του λιμένα ή στην αρμόδια 
αρχή να αποφασίζουν να απαλλάσσουν από την καταβολή τελών λιμενικών υποδομών ή να 
αναστέλλουν, να μειώνουν ή να αναβάλλουν την καταβολή τελών λιμενικών υποδομών που 
οφείλονται για την περίοδο από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020. Εντούτοις, ο 
παρών κανονισμός θα πρέπει να μην επεμβαίνει στην οργάνωση των λιμένων των κρατών 
μελών. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να διατηρούν την αρμοδιότητα 
ρύθμισης της υιοθέτησης τέτοιων αποφάσεων από τον φορέα διαχείρισης του λιμένα ή την 
αρμόδια αρχή. Μια τέτοια απαλλαγή από την καταβολή τελών λιμενικών υποδομών ή μια 
τέτοια αναστολή, μείωση ή αναβολή της εν λόγω καταβολής θα πρέπει να παρέχεται κατά 
τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις.  

(4) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της κατάστασης, κρίνεται επίσης σκόπιμο να επιτραπεί 
στον φορέα διαχείρισης του λιμένα ή στην αρμόδια αρχή να παρεκκλίνουν από την 
προβλεπόμενη στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 υποχρέωση ενημέρωσης των χρηστών της 
λιμενικής υποδομής για τυχόν αλλαγές στη φύση ή το επίπεδο των τελών λιμενικών 
υποδομών τουλάχιστον δύο μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των εν λόγω 
αλλαγών.  

(5) Επειδή ο στόχος του παρόντος κανονισμού, δηλαδή η τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352 για την αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης που δημιούργησε η επιδημική 
έκρηξη της COVID-19, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορεί όμως, 
λόγω της έκτασης και των επιπτώσεων της δράσης, να επιτευχθεί καλύτερα σε ενωσιακό 
επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ). Σύμφωνα με την αρχή 
της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο ίδιο άρθρο, ο παρών κανονισμός δεν 
υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του εν λόγω στόχου.  

(6) Λόγω του επείγοντος χαρακτήρα που συνεπάγονται οι έκτακτες περιστάσεις που 
προκλήθηκαν από την επιδημική έκρηξη της COVID-19 οι οποίες δικαιολογούν τα 
προτεινόμενα μέτρα, και πιο συγκεκριμένα προκειμένου να εκδοθούν τα αναγκαία μέτρα 
ταχέως με στόχο τη συμβολή στη βιώσιμη οικονομική λειτουργία των φορέων 
εκμετάλλευσης πλοίων, κρίθηκε σκόπιμο να προβλεφθεί εξαίρεση από την προθεσμία των 
οκτώ εβδομάδων που αναφέρεται στο άρθρο 4 του πρωτοκόλλου αριθ. 1 σχετικά με τον ρόλο 
των εθνικών κοινοβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο προσαρτάται στη ΣΕΕ, στη 
Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας.  

(7) Η απρόβλεπτη και αιφνίδια επιδημική έκρηξη της COVID-19 και οι νομοθετικές 
διαδικασίες που απαιτούνται για την έκδοση των σχετικών μέτρων σήμαιναν ότι ήταν 
αδύνατη η έγκαιρη έκδοση τέτοιων μέτρων. Για τον λόγο αυτόν, οι διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στα τέλη λιμενικών υποδομών που 
οφείλονται για μία περίοδο πριν από την έναρξη ισχύος του. Δεδομένου του χαρακτήρα των 
εν λόγω διατάξεων, η προσέγγιση αυτή δεν έχει ως αποτέλεσμα την παραβίαση της 
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των ενδιαφερομένων.  
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(8) Ο κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 θα πρέπει επομένως να τροποποιηθεί αναλόγως.  

(9) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει επειγόντως την επομένη της 
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

ΕΞΕΔΩΣΑΝ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:  

Άρθρο 1  

Στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: «3. Κατά 
παρέκκλιση από το άρθρο 13 παράγραφοι 1, 3 και 4, ο φορέας διαχείρισης του λιμένα ή η 
αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να απαλλάσσει από την καταβολή τελών λιμενικών 
υποδομών ή να αναστέλλει, να μειώνει ή να αναβάλλει την καταβολή τελών λιμενικών 
υποδομών που οφείλονται για την περίοδο από 1ης Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020. 
Τα κράτη μέλη δύνανται να αποφασίζουν ότι τέτοιες αποφάσεις οφείλουν να τηρούν τις 
απαιτήσεις που καθορίζονται προς τούτο στο εθνικό δίκαιο. Η απαλλαγή από την καταβολή 
τελών λιμενικών υποδομών ή η αναστολή, η μείωση ή η αναβολή της εν λόγω καταβολής 
παρέχεται κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις. Ο φορέας διαχείρισης 
του λιμένα ή η αρμόδια αρχή διασφαλίζει ότι οι χρήστες του λιμένα και οι εκπρόσωποι ή οι 
ενώσεις των χρηστών του λιμένα ενημερώνονται σχετικώς. Δεν εφαρμόζεται το χρονικό όριο 
των δύο μηνών που αναφέρεται στο άρθρο 13 παράγραφος 5.».  

Άρθρο 2  

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. L 165/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
27.5.2020 Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα 
σε κάθε κράτος μέλος. 

Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2020  
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(1) Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Μαΐου 2020 (δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη 
στην Επίσημη Εφημερίδα) και απόφαση του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2020. ( 2 ) 
Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης 
Φεβρουαρίου 2017, για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (ΕΕ L 57 της 3.3.2017, 
σ. 1). 27.5.2020 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/7 
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Παράρτημα Γ: Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία 2020 

Πίνακας Γ.1: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εσόδων 2020 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

1000 
ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

750.000,00 816.000,00 983.157,58 

1200 
Έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα 

750.000,00 816.000,00 983.157,58 

1290 
Έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα 

750.000,00 816.000,00 983.157,58 

1299 
Έσοδα από λοιπά 
τέλη και δικαιώματα 

750.000,00 816.000,00 983.157,58 

3000 

ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

6.500,00 40.000,00 38.577,69 

3500 

Πρόσοδοι του 
Ν.Π.Δ.Δ. από 
κεφάλαια, κινητές 
αξίες και λοιπές 
περιπτώσεις 

6.500,00 40.000,00 38.577,69 

3510 Τόκοι κεφαλαίων 6.500,00 40.000,00 38.577,69 

3511 
Τόκοι από 
καταθέσεις σε 
τράπεζες 

6.500,00 40.000,00 38.577,69 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 183.500,00 187.700,00 174.364,64 

5200 
Έσοδα υπέρ 
Δημοσίου και 
Τρίτων 

180.000,00 184.200,00 169.755,62 

5210 

Έσοδα υπέρ 
Μετοχικών Ταμείων 
Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών 

533,00 533,00 57,60 

5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 533,00 533,00 57,60 

5220 

Έσοδα υπέρ 
Ταμείων Πρόνοιας ή 
Αλληλοβοηθείας 
Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών 

267,00 267,00 28,80 

5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ 267,00 267,00 28,80 

5240 
Έσοδα υπέρ 
Ασφαλιστικών 
Ταμείων 

35.000,00 1.000,00 0,00 

5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 17.000,00 500,00 0,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

5244 
 Έσοδα υπέρ Τ.Σ. 
Νομικών 

18.000,00 500,00 0,00 

5250 
Έσοδα υπέρ λοιπών 
Οργανισμών 

4.800,00 4.800,00 2.680,07 

5252 

Έσοδα υπέρ 
Οργανισμού 
Απασχόλησης 
Εργατικού 
Δυναμικού. 

4.800,00 4.800,00 2.680,07 

5270 
Έσοδα υπέρ 
ασφαλιστικών 
ταμείων (συνέχεια)  

66.700,00 129.700,00 125.771,79 

5271 

Έσοδα υπέρ Ενιαίου 
Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.) 

66.700,00 129.700,00 125.771,79 

5290 

Έσοδα υπέρ του 
Δημοσίου, α 
ποκεντρωμένων 
Δημ. Υπηρεσιών, 
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., 
Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών 
Λογ/σμών, 
Οργανισμών και 
φυσικών προσώπων 

72.700,00 47.900,00 41.217,36 

5291 
Έσοδα υπέρ του 
Δημοσίου 

66.900,00 37.900,00 35.373,95 

5299 
Έσοδα υπέρ 
Ανεξάρτητων Αρχών 
και λοιπών φορέων 

5.800,00 10.000,00 5.843,41 

5400 
Έσοδα από δωρεές, 
κληρονομίες, 
κληροδοσίες 

1.000,00 1.000,00 0,00 

5410 
Έσοδα από δωρεές, 
κληρονομίες, 
κληροδοσίες 

1.000,00 1.000,00 0,00 

5411 Προϊόν δωρεάς 1.000,00 1.000,00 0,00 

5500 
Επιστροφές 
χρημάτων 

2.500,00 2.500,00 3.733,84 

5510 

Επιστροφή 
χρημάτων για 
τακτοποίηση Χ. Ε. 
και προκαταβολών 

1.000,00 1.000,00 0,00 

5511 

Eπιστροφή 
χρημάτων για 
τακτοποίηση 
χρηματικών 
ενταλμάτων 
προπληρωμής 

0,00 0,00 0,00 

5512 
Επιστροφή 
αδιάθετων 

1.000,00 1.000,00 0,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

προκαταβολών 
γενικά. 

5520 

Εισφορές στον 
ΕΦΚΑ για 
μισθωτούς α) 
ιδ.δικαίου β) δημ. 
δικαίου (από 1.1.11) 

1.500,00 1.500,00 3.733,84 

5521 

Επιστροφή 
αποδοχών, 
συντάξεων, 
βοηθημάτων και 
αποζημιώσεων που 
καταβλήθηκαν χωρίς 
να οφείλονται 

1.500,00 1.500,00 3.733,84 

5600 
Έσοδα από λοιπές 
περιπτώσεις 

0,00 0,00 875,18 

5680 Διάφορα έσοδα 0,00 0,00 875,18 

5688 

Eπιστροφή 
χρημάτων για 
τακτοποίηση 
χρηματικών 
ενταλμάτων 
προπληρωμής 

0,00 0,00 875,18 

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 2.000,00 0,00 

6500 

Προσαυξήσεις, 
πρόστιμα, 
χρηματικές ποινές 
και 
παράβολα 

2.000,00 2.000,00 0,00 

6520 
Πρόστιμα, 
χρηματικές ποινές 
και παράβολα 

2.000,00 2.000,00 0,00 

6521 
Πρόστιμα και 
χρηματικές ποινές 

2.000,00 2.000,00 0,00 

  
Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ 

Ω Ν 
942.000,00 1.045.700,00 1.196.099,91 
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Πίνακας Γ.2: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εξόδων 2020 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

0000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

737.300,00 811.925,00 538.728,26 

0200 
Αμοιβές πολιτικών 
υπαλλήλων (Tακτικοί & 
Ι.Δ.Α.Χ.)  

462.000,00 470.400,00 331.594,88 

0210 Βασικός μισθός 395.900,00 385.900,00 311.003,68 

0211 
Βασικός μισθός τακτικών 
(μονίμων, αιρετών, 
μετακλητών με θητεία) 

395.900,00 385.900,00 311.003,68 

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 4.200,00 6.700,00 5.558,00 

0224 Οικογενειακή παροχή 3.400,00 5.900,00 5.558,00 

0227 Προσωπική Διαφορά 800,00 800,00 0,00 

0230 Γενικά τακτικά επιδόματα 6.000,00 3.500,00 0,00 

0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 6.000,00 3.500,00 0,00 

0260 
Πρόσθετες και 
παρεχόμενες παροχές  

55.700,00 74.100,00 15.033,20 

0261 
Αποζημίωση για 
υπερωριακή εργασία 

12.000,00 12.000,00 1.593,20 

0262 
Αποζημίωση για έξοδα 
κινήσεως 

2.000,00 200,00 0,00 

0264 
Αποζημίωση μελών 
συλλογικών οργάνων 

40.700,00 61.700,00 13.440,00 

0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 1.000,00 200,00 0,00 

0290 Οικονομικές Ενισχύσεις 200,00 200,00 0,00 

0294 
Έκτακτες παροχές ειδικών 
μισθολογίων βάσει νόμων 
ή κανονιστικών πράξεων 

200,00 200,00 0,00 

0400 
Αμοιβές όσων εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίες 

91.500,00 182.825,00 107.607,19 

0410 
Με την ιδιότητα των 
ελευθέρων 
επαγγελματιών 

21.000,00 37.300,00 21.020,20 

0411 

Αμοιβές νομικών, που 
εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του ελεύθερου 
επαγγελματία 

18.000,00 34.000,00 18.788,20 

0412 

Αμοιβές τεχνικών, που 
εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα 
του  
ελεύθερου επαγγελματία 

1.000,00 1.000,00 0,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

0419 

Αμοιβές λοιπών, που 
εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα 
ελευθέρων 
επαγγελματιών 

2.000,00 2.300,00 2.232,00 

0430 
Με την ιδιότητα νομικού 
προσώπου 

70.500,00 145.525,00 86.586,99 

0431 
Αμοιβές και προμήθειες 
τραπεζών  

1.000,00 1.500,00 679,36 

0433 

Αμοιβή νομικών 
προσώπων ή οργανισμών 
για τη μηχανογραφική 
επεξεργασία στοιχείων 

500,00 500,00 0,00 

0439 
Λοιπές αμοιβές νομ. 
προσώπων που εκτελούν 
ειδ.υπηρεσίες  

69.000,00 143.525,00 85.907,63 

0500 

Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. 
στην κοινωνική πρόνοια, 
ασφάλιση, εκπαίδευση 
και υγεία των υπαλλήλων 
κλπ 

141.000,00 118.800,00 75.942,59 

0520 

Δαπάνες υγειονομικής 
περίθαλψης 
ασφαλισμένων του 
Οργανισμού Περίθαλψης 
Ασφαλισμένων Δημοσίου 
(Ο.Π.Α.Δ.) 

10.000,00 300,00 0,00 

0526 

Νοσοκομειακή περίθαλψη 
σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
δημοσίου δικαίου 
(Ν.Δ.2592/53) 

500,00 100,00 0,00 

0527 

Νοσοκομειακή περίθαλψη 
σε νοσηλευτικά ιδρύματα 
ιδιωτικού δικαίου και 
κλινικές 

9.000,00 100,00 0,00 

0529 Λοιπές δαπάνες νοσηλείας 500,00 100,00 0,00 

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 2.000,00 500,00 0,00 

0541 
Δαπάνες επιμόρφωσης 
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

2.000,00 500,00 0,00 

0560 
Εργοδοτικές εισφορές για 
την κοινωνική ασφάλιση 

129.000,00 118.000,00 75.942,59 

0561 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για 
μισθωτούς α) ιδ.δικαίου β) 
δημ. δικαίου (από 1.1.11) 

66.000,00 60.000,00 38.064,45 

0562 

Εισφορές στον ΕΦΚΑ για 
μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου 
(έως 31.12.10) 

62.400,00 57.400,00 37.878,14 

0563 
Εισφορές σε λοιπούς 
ασφαλ. οργαν.α) 

100,00 100,00 0,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

ιδ.δικαίου β) δημ δικαίου 
(από 1.1.11) 

0564 

Εισφορές σε λοιπούς 
ασφαλ. οργαν.για 
μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου 
(έως 31.12.10) 

100,00 100,00 0,00 

0565 
Εργοδ.εισφορά υπέρ 
ΕΟΠΥΥ α) ιδ.δικαίου β) 
δημ δικαίου (από 1.1.11) 

100,00 100,00 0,00 

0566 

Εργοδ.εισφορά υπέρ 
ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου 
(έως 31.12.10) 

100,00 100,00 0,00 

0567 

Λοιπές εισφορές για την 
κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς με σχέση 
εργασίας: α. ιδιωτικού 
δικαίου και β. δημοσίου 
δικαίου που είτε έχουν 
προσληφθεί μετά την 
1.1.2011 είτε υπάγονταν 
μέχρι 31.12.2016 βάσει 
ειδικών διατάξεων σε 
ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς 
λοιπών ασφαλιστικών 
οργανισμών πλην 
Δημοσίου 

100,00 100,00 0,00 

0568 

Λοιπές εισφορές για την 
κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς 
ασφαλισμένους 
Δημοσίου(με σχέση 
εργασίας δημοσίου 
δικαίου και ημερομηνία 
διορισμού έως 
31.12.2010) 

100,00 100,00 0,00 

0700 
Πληρωμές για μετακίνηση 
υπαλλήλων ή μη 

20.100,00 8.800,00 1.857,89 

0710 
Οδοιπορικά έξοδα για 
μετακίνηση υπαλλήλων 
στο εσωτερικό 

3.225,00 3.225,00 481,05 

0711 
Έξοδα κίνησης για 
εκτέλεση υπηρεσίας στο 
εσωτερικό υπαλλήλων 

1.600,00 1.600,00 217,05 

0715 Έξοδα διανυκτέρευσης 1.625,00 1.625,00 264,00 

0720 

Ημερήσια αποζημίωση 
για μετακίνηση 
υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

1.300,00 1.300,00 240,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

0721 
Ημερήσια αποζημίωση 
μετακ.για εκτέλεση 
υπηρ.στο εσωτερικό 

1.300,00 1.300,00 240,00 

0730 
Πληρωμές για αποστολή 
ή μετακίνηση υπαλλήλων 
στο εξωτερικό 

6.775,00 3.075,00 761,60 

0731 

 Έξοδα κίνησης για 
εκτέλεση υπηρεσίας 
υπαλλήλων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό ή 
και αντίστροφα 

3.375,00 1.975,00 581,60 

0732 

Ημερήσια αποζημίωση 
μετακίνησης για εκτέλεση 
υπηρεσίας υπαλλήλων 
από το εσωτερικό στο 
εξωτερικό ή και 
αντίστροφα 

3.400,00 1.100,00 180,00 

0740 
Πληρωμές για αποστολή 
ή μετακίνηση υπαλλήλων 
στο εξωτερικό (συνέχεια)  

8.800,00 1.200,00 375,24 

0741 
 Έξοδα διανυκτέρευσης 
εξωτερικού υπαλλήλων  

8.800,00 1.200,00 375,24 

0800 
Πληρωμές για λοιπές 
υπηρεσίες 

18.500,00 11.900,00 4.688,50 

0810 Μισθώματα 5.000,00 0,00 0,00 

0816 
Δαπάνες χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 

5.000,00 0,00 0,00 

0820 
Μεταφορές προσώπων 
και αγαθών 

200,00 200,00 0,00 

0829 Λοιπές μεταφορές 200,00 200,00 0,00 

0830 Επικοινωνίες 2.500,00 2.500,00 1.511,48 

0831 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 900,00 631,16 

0832 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 
και τηλετυπικά τέλη 
εσωτερικού 

1.800,00 1.400,00 880,32 

0834 
Έξοδα τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων κ. λπ. 

100,00 100,00 0,00 

0839 Λοιπές επικοινωνίες 100,00 100,00 0,00 

0840 
Ύδρευση – Άρδευση, 
φωτισμός και 
καθαριότητα 

500,00 500,00 0,00 

0849 Λοιπές δαπάνες 500,00 500,00 0,00 

0850 Δημόσιες σχέσεις 3.200,00 1.800,00 192,03 

0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 1.200,00 600,00 0,00 

0857 
Οργάνωση συνεδρίων, 
συμμετοχή σε συνέδρια 

1.800,00 800,00 0,00 

0859 
Λοιπές δαπάνες δημόσιων 
σχέσεων 

200,00 400,00 192,03 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

0860 
Συντήρηση και επισκευή 
μονίμων εγκαταστάσεων 

1.500,00 1.500,00 0,00 

0863 
Συντήρηση και επισκευή 
κτιρίων 

1.500,00 1.500,00 0,00 

0870 
Συντήρηση και επισκευή 
μονίμων εγκαταστάσεων 

300,00 300,00 0,00 

0879 

Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 
(περιλαμβάνονται 
διάφορα) 

300,00 300,00 0,00 

0880 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού 

500,00 1.000,00 1.000,00 

0889 
Συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισμού 

500,00 1.000,00 1.000,00 

0890 Λοιπές δαπάνες 4.800,00 4.100,00 1.984,99 

0891 
Εκτυπώσεις, εκδόσεις 
γενικά και βιβλιοδετήσεις 

2.800,00 2.800,00 1.934,40 

0894 
Δικαστικά - 
συμβολαιογραφικά έξοδα 

1.000,00 300,00 0,00 

0899 Λοιπές δαπάνες 1.000,00 1.000,00 50,59 

0900 
Φόροι - Τέλη - Έξοδα 
βεβαίωσης και είσπραξης 
εσόδων 

4.200,00 19.200,00 17.037,21 

0910 Φόροι - Τέλη 4.200,00 19.200,00 17.037,21 

0911 Φόροι 4.200,00 19.200,00 17.037,21 

1000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ 

11.700,00 14.700,00 7.202,72 

1200 

Εξοπλισμός γραφείων, 
εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός 
από την προμήθεια 
επίπλων και σκευών) 

3.800,00 3.800,00 1.984,98 

1250 
Προμήθεια βιβλίων και 
εντύπων γενικά 

300,00 300,00 0,00 

1259 
Προμήθεια βιβλίων, 
περιοδικών,εφημερίδων 
και λοιπών εκδόσεων 

300,00 300,00 0,00 

1260 

Προμήθεια γραφικής 
ύλης (και 
μικροαντικειμένων 
γραφείου γενικά) 

3.500,00 3.500,00 1.984,98 

1261 
Προμήθεια γραφικής ύλης 
και μικροαντικειμένων 
γραφείου γενικά 

3.500,00 3.500,00 1.984,98 

1300 
Είδη υγιεινής, 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

2.400,00 2.400,00 724,62 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

1310 
Υγειονομικό και 
φαρμακευτικό υλικό 

400,00 400,00 0,00 

1311 
Προμήθεια υγειονομικού 
υλικού  

200,00 200,00 0,00 

1312 
Προμήθεια 
φαρμακευτικού υλικού  

200,00 200,00 0,00 

1380 
Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

2.000,00 2.000,00 724,62 

1381 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

2.000,00 2.000,00 724,62 

1400 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής αγαθών 
διαρκούς χρήσης 

3.000,00 4.000,00 886,10 

1410 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων 

1.000,00 2.500,00 886,10 

1413 
Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και επισκευής 
κτιρίων γενικά 

1.000,00 2.500,00 886,10 

1420 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων 

1.000,00 500,00 0,00 

1429 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και επισκευής 
λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

1.000,00 500,00 0,00 

1430 

Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και 
επισκευής κάθε είδους 
μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού 

1.000,00 1.000,00 0,00 

1438 
Προμήθεια ειδών 
συντήρησης και επισκευής 
επίπλων και σκευών 

1.000,00 1.000,00 0,00 

1700 

Προμήθεια υλικού 
εκτυπωτικών, 
βιβλιοδετικών, 
τυπογραφικών και 
λοιπών εργασιών 

1.000,00 3.000,00 2.438,01 

1710 
Προμήθεια υλικού 
εκτυπώσεων και 
βιβλιοδετήσεων 

500,00 2.500,00 2.438,01 

1719 
Προμήθεια υλικού 
εκτυπώσεων και 
βιβλιοδετήσεων 

500,00 2.500,00 2.438,01 

1730 
Προμήθεια 
φωτογραφικών και 
φωτοτυπικών υλικών 

500,00 500,00 0,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

1731 
Προμήθεια φωτογραφικού 
και φωτοτυπικού υλικού 

500,00 500,00 0,00 

1800 

Διάφορες προμήθειες 
που δεν περιλαμβάνονται 
στις παραπάνω 
κατηγορίες 

1.500,00 1.500,00 1.169,01 

1890 Διάφορες προμήθειες 1.500,00 1.500,00 1.169,01 

1899 
Λοιπές προμήθειες που 
δεν κατονομάζονται ειδικά  

1.500,00 1.500,00 1.169,01 

2000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

1.000,00 1.000,00 0,00 

2600 

Χορηγίες για εθνικούς, 
κοινωνικούς, 
εκπαιδευτικούς και 
λοιπούς συναφείς 
σκοπούς 

1.000,00 1.000,00 0,00 

2630 
Χορηγίες κοινωνικής 
πρόνοιας 

1.000,00 1.000,00 0,00 

2633 

Χορηγίες για δώρα στις 
γιορτές Χριστουγέννων και 
Πάσχα σε παιδιά 
υπαλλήλων και εργατών 

1.000,00 1.000,00 0,00 

3000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 

182.000,00 199.075,00 172.559,94 

3100 
Επιστροφές όσων 
εισπράχθηκαν χωρίς να 
οφείλονται 

0,00 12.875,00 2.804,32 

3120 
Από έμμεσους φόρους 
και τέλη 

0,00 12.875,00 2.804,32 

3123 Επιστροφές τελών 0,00 12.875,00 2.804,32 

3300 
Αποδόσεις εσόδων που 
εισπράχθηκαν υπέρ 
τρίτων 

182.000,00 186.200,00 169.755,62 

3310 

Απόδοση σε Μετοχικά 
Ταμεία Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών των 
εισπράξεων που 
ενεργούνται γι’ αυτά 

533,00 533,00 57,60 

3311 
Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των 
εισπράξεων που έγιναν γι’ 
αυτό 

533,00 533,00 57,60 

3320 

Απόδοση στα Ταμεία 
Πρόνοιας ή 
Αλληλοβοήθεια 
Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών των 

267,00 267,00 28,80 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

εισπράξεων που 
ενεργούνται γι’ αυτά 

3321 
Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των 
εισπράξεων που έγιναν γι’ 
αυτό 

267,00 267,00 28,80 

3340 
Απόδοση στα 
Ασφαλιστικά Ταμεία 

35.000,00 1.000,00 0,00 

3341 
Απόδοση στο ΙΚΑ των 
εισπράξεων που έγιναν γι’ 
αυτό 

0,00 0,00 0,00 

3343 
Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των 
εισπράξεων που έγιναν γι’ 
αυτό 

17.000,00 500,00 0,00 

3344 
Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών 
των εισπράξεων που 
έγιναν γι’ αυτό 

18.000,00 500,00 0,00 

3350 

Απόδοση στους λοιπούς 
Οργανισμούς των 
εισπράξεων που 
 έγιναν γι’ αυτά 

4.800,00 4.800,00 2.680,07 

3352 

Απόδοση στον Οργανισμό 
Απασχολήσεως Εργατικού 
Δυναμικού των 
εισπράξεων που έγιναν γι’ 
αυτόν 

4.800,00 4.800,00 2.680,07 

3370 
Απόδοση στα 
ασφαλιστικά ταμεία 
(συνέχεια) 

66.700,00 129.700,00 125.771,79 

3371 

Απόδοση στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλ 
ισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 
των εισπράξεων που 
έγιναν για αυτόν 

66.700,00 129.700,00 125.771,79 

3390 

Αποδοση των εισπράξεων 
που έγιναν για 
λογαριασμό του 
Δημοσίου, 
Απκεντρωμένων 
Δημόσιων Υπηρεσιών, 
Λοιπών ΝΠ, Ειδικών 
Λογαριασμών, 
Οργανισμών και Φυσικών 
Πρωσώπων 

74.700,00 49.900,00 41.217,36 

3391 
Απόδοση των εισπράξεων 
που έγιναν για 
λογαριασμό του Δημοσίου 

66.900,00 37.900,00 35.373,95 

3399 Λοιπές αποδόσεις 7.800,00 12.000,00 5.843,41 

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 19.000,00 14.827,95 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2020 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΜΕΤΑ ΑΠΟ 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ 
2020 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
2020 

7100 
Προμήθεια αγαθών 
διαρκούς χρήσης 

10.000,00 19.000,00 14.827,95 

7110 
Προμήθεια επίπλων και 
ηλεκτρικών συσκευών 

1.000,00 0,00 0,00 

7111 Προμήθεια επίπλων 1.000,00 0,00 0,00 

7120 
Προμήθεια μηχανικού 
εξοπλισμού Υπηρεσιών 

9.000,00 19.000,00 14.827,95 

7123 

Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών,λογισμικού 
και λοιπού συναφούς  
βοηθητικού εξοπλισμού 

7.500,00 16.500,00 12.431,46 

7124 
Προμήθεια φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 

500,00 1.500,00 1.497,49 

7129 
Προμήθεια λοιπών 
μηχανών γραφείου 

1.000,00 1.000,00 899,00 

  
Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο E Ξ 

Ο Δ Ω Ν 
942.000,00 1.045.700,00 733.318,87 
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Παράρτημα Δ: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έτους 2020 

Ι. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2021 

1000 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΕΡ Ν.Π.Δ.Δ. 802.950,00 

1200 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 802.950,00 

1290 Έσοδα από τέλη και δικαιώματα 802.950,00 

1299 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα 802.950,00 

3000 
ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

45.000,00 

3500 
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και 
λοιπές περιπτώσεις 

45.000,00 

3510 Τόκοι κεφαλαίων 45.000,00 

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 45.000,00 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 187.000,00 

5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 185.000,00 

5210 
Έσοδα υπέρ Μετοχικών Ταμείων Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών 

100,00 

5211 Έσοδα υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 100,00 

5220 
Έσοδα υπέρ Ταμείων Πρόνοιας ή Αλληλοβοηθείας 
Υπαλλήλων και Στρατιωτικών 

50,00 

5221 Έσοδα υπέρ Τ.Π.Δ.Υ 50,00 

5240 Έσοδα υπέρ Ασφαλιστικών Ταμείων 0,00 

5243 Έσοδα υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 0,00 

5244  Έσοδα υπέρ Τ.Σ. Νομικών 0,00 

5250 Έσοδα υπέρ λοιπών Οργανισμών 3.500,00 

5252 
Έσοδα υπέρ Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 
Δυναμικού. 

3.500,00 

5270 Έσοδα υπέρ ασφαλιστικών ταμείων (συνέχεια)  132.350,00 

5271 
Έσοδα υπέρ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Ε.Φ.Κ.Α.) 

132.350,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2021 

5290 
Έσοδα υπέρ του Δημοσίου, αποκεντρωμένων Δημ. 
Υπηρεσιών, λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., Ειδικών 
Λογ/σμών, Οργανισμών και φυσικών προσώπων 

49.000,00 

5291 Έσοδα υπέρ του Δημοσίου 40.000,00 

5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 9.000,00 

5400 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 1.000,00 

5410 Έσοδα από δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες 1.000,00 

5411 Προϊόν δωρεάς 1.000,00 

5500 Επιστροφές χρημάτων 1.000,00 

5510 
Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ. Ε. και 
προκαταβολών 

500,00 

5511 
Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής 

0,00 

5512 Επιστροφή αδιάθετων προκαταβολών γενικά. 500,00 

5520 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α) ιδ.δικαίου β) 
δημ. δικαίου (από 1.1.11) 

500,00 

5521 
Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 

500,00 

6000 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 

6500 
Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και 
παράβολα 

2.000,00 

6520 Πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 2.000,00 

6521 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 2.000,00 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο Ε Σ Ο Δ Ω Ν 1.036.950,00 
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ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2021 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 819.950,00 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (Τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)  480.000,00 

0210 Βασικός μισθός 400.000,00 

0211 
Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών με 
θητεία) 

400.000,00 

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 7.400,00 

0224 Οικογενειακή παροχή 6.600,00 

0227 Προσωπική Διαφορά 800,00 

0230 Γενικά τακτικά επιδόματα 4.000,00 

0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 4.000,00 

0260 Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές  68.400,00 

0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 15.000,00 

0262 Αποζημίωση για έξοδα κινήσεως 200,00 

0264 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 53.000,00 

0269 Λοιπές πρόσθετες παροχές 200,00 

0290 Οικονομικές Ενισχύσεις 200,00 

0294 
Έκτακτες παροχές ειδικών μισθολογίων βάσει νόμων ή 
κανονιστικών πράξεων 

200,00 

0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 155.950,00 

0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 27.300,00 

0411 
Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

20.000,00 

0412 
Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του  
ελεύθερου επαγγελματία 

1.000,00 

0419 
Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών 

6.300,00 

0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου 128.650,00 

0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  1.500,00 

0433 
Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη 
μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 

500,00 
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2021 

0439 Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν ειδ. υπηρεσίες  126.650,00 

0500 
Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, 
εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων κλπ 

132.800,00 

0520 
Δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης ασφαλισμένων του 
Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων Δημοσίου 
(Ο.Π.Α.Δ.) 

300,00 

0526 
Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου 
δικαίου 
(Ν.Δ.2592/53) 

100,00 

0527 
Νοσοκομειακή περίθαλψη σε νοσηλευτικά ιδρύματα ιδιωτικού 
δικαίου και 
κλινικές 

100,00 

0529 Λοιπές δαπάνες νοσηλείας 100,00 

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 500,00 

0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 500,00 

0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 132.000,00 

0561 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α) ιδ.δικαίου β) δημ. 
δικαίου (από 1.1.11) 

67.000,00 

0562 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους δημοσίου 
(έως 31.12.10) 

64.400,00 

0563 
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α) ιδ.δικαίου β) δημ δικαίου 
(από 1.1.11) 

100,00 

0564 
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10) 

100,00 

0565 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α) ιδ.δικαίου β) δημ δικαίου (από 
1.1.11) 

100,00 

0566 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους 
δημοσίου (έως 31.12.10) 

100,00 

0567 

Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς με 
σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. δημοσίου δικαίου 
που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 1.1.2011 είτε υπάγονταν 
μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών 
πλην Δημοσίου 

100,00 

0568 
Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για μισθωτούς 
ασφαλισμένους Δημοσίου(με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου 
και ημερομηνία διορισμού έως 31.12.2010) 

100,00 

0700 Πληρωμές για μετακίνηση υπαλλήλων ή μη 8.800,00 

0710 Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό 3.225,00 
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0711 
Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στο εσωτερικό 
υπαλλήλων 

1.600,00 

0715 Έξοδα διανυκτέρευσης 1.625,00 

0720 
Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

1.300,00 

0721 Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στο εσωτερικό 1.300,00 

0730 
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό 

3.075,00 

0731 
 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 

1.975,00 

0732 
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας 
υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 

1.100,00 

0740 
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό (συνέχεια)  

1.200,00 

0741  Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων  1.200,00 

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες 22.400,00 

0810 Μισθώματα 5.000,00 

0816 Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης 5.000,00 

0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 200,00 

0829 Λοιπές μεταφορές 200,00 

0830 Επικοινωνίες 3.700,00 

0831 Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 

0832 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 2.500,00 

0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ. 100,00 

0839 Λοιπές επικοινωνίες 100,00 

0840 Ύδρευση – Άρδευση, φωτισμός και καθαριότητα 500,00 

0849 Λοιπές δαπάνες 500,00 

0850 Δημόσιες σχέσεις 1.800,00 

0856 Φιλοξενίες και δεξιώσεις 600,00 

0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 800,00 

0859 Λοιπές δαπάνες δημόσιων σχέσεων 400,00 

0860 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 1.500,00 

0863 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 1.500,00 

0870 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 300,00 

0879 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 
(περιλαμβάνονται διάφορα) 

300,00 
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0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 

0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 1.500,00 

0890 Λοιπές δαπάνες 7.900,00 

0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 3.500,00 

0894 Δικαστικά - συμβολαιογραφικά έξοδα 500,00 

0899 Λοιπές δαπάνες 3.900,00 

0900 Φόροι - Τέλη - Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων 20.000,00 

0910 Φόροι - Τέλη 20.000,00 

0911 Φόροι 20.000,00 

1000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 16.000,00 

1200 
Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την 
προμήθεια επίπλων και σκευών) 

4.000,00 

1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά 500,00 

1259 
Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών 
εκδόσεων 

500,00 

1260 
Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων γραφείου 
γενικά) 

3.500,00 

1261 
Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων γραφείου 
γενικά 

3.500,00 

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.400,00 

1310 Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 400,00 

1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού  200,00 

1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού  200,00 

1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 

1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.000,00 

1400 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών 
διαρκούς χρήσης 

4.100,00 

1410 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

2.500,00 

1413 Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων γενικά 2.500,00 

1420 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

600,00 

1429 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

600,00 

1430 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

1.000,00 
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1438 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής επίπλων και 
σκευών 

1.000,00 

1700 
Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, 
τυπογραφικών και λοιπών εργασιών 

4.000,00 

1710 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 3.000,00 

1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 3.000,00 

1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 1.000,00 

1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 1.000,00 

1800 
Διάφορες προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω κατηγορίες 

1.500,00 

1890 Διάφορες προμήθειες 1.500,00 

1899 Λοιπές προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά  1.500,00 

2000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΣΕ 
ΤΡΙΤΟΥΣ 

1.000,00 

2600 
Χορηγίες για εθνικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς και 
λοιπούς συναφείς σκοπούς 

1.000,00 

2630 Χορηγίες κοινωνικής πρόνοιας 1.000,00 

2633 
Χορηγίες για δώρα στις γιορτές Χριστουγέννων και Πάσχα σε 
παιδιά υπαλλήλων και εργατών 

1.000,00 

3000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 

185.000,00 

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 185.000,00 

3310 
Απόδοση σε Μετοχικά Ταμεία Υπαλλήλων και 
Στρατιωτικών των εισπράξεων που ενεργούνται γι’ αυτά 

100,00 

3311 Απόδοση στο Μ.Τ.Π.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 100,00 

3320 
Απόδοση στα Ταμεία Πρόνοιας ή Αλληλοβοήθεια 
Υπαλλήλων και Στρατιωτικών των εισπράξεων που 
ενεργούνται γι’ αυτά 

50,00 

3321 Απόδοση στο Τ.Π.Δ.Υ. των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 50,00 

3340 Απόδοση στα Ασφαλιστικά Ταμεία 0,00 

3341 Απόδοση στο ΙΚΑ των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 0,00 

3343 Απόδοση στο ΤΣΜΕΔΕ των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 0,00 

3344 Απόδοση στο Τ.Σ. Νομικών των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτό 0,00 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

226 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2021 

3350 
Απόδοση στους λοιπούς Οργανισμούς των εισπράξεων που 
 έγιναν γι’ αυτά 

3.500,00 

3352 
Απόδοση στον Οργανισμό Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού 
των εισπράξεων που έγιναν γι’ αυτόν 

3.500,00 

3370 Απόδοση στα ασφαλιστικά ταμεία (συνέχεια) 132.350,00 

3371 
Απόδοση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) 
των εισπράξεων που έγιναν για αυτόν 

132.350,00 

3390 

Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του 
Δημοσίου, Αποκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, Λοιπών 
ΝΠ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και Φυσικών 
Προσώπων 

49.000,00 

3391 
Απόδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του 
Δημοσίου 

40.000,00 

3399 Λοιπές αποδόσεις 9.000,00 

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 15.000,00 

7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 15.000,00 

7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 2.500,00 

7111 Προμήθεια επίπλων 2.500,00 

7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών 12.500,00 

7123 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού 
συναφούς  
βοηθητικού εξοπλισμού 

9.500,00 

7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 500,00 

7127 Προμήθεια μηχανημάτων εκτός από μηχανές γραφείου 1.500,00 

7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 1.000,00 

  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο E Ξ Ο Δ Ω Ν 1.036.950,00 

 

  



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων Έκθεση Ελέγχου 2020 

227 

 

 

Παράρτημα Ε: Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2020 

 

 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ποσά κλειόμενης Ποσά προηγούμενης

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Α.ΙΔΙΑ  ΚΕΦΑΛΑΙΑ χρήσεως 2020 χρήσεως 2019

4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 27.870,15 18.729,80 9.140,35 23.858,31 16.568,91 7.289,40 Ι. Κεφάλαιο 1.914.487,52 1.914.487,52

27.870,15 18.729,80 9.140,35 23.858,31 16.568,91 7.289,40 1.914.487,52 1.914.487,52

ΙV.Αποτελέσματα σε νέο

Γ.ΠΑΓΙΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Υπόλοιπο πλεονασμάτων εις νέο 598.162,04 712.937,66

ΙΙ.Ενσώματες ακιν/σεις Υπόλοιπο πλεονασμάτων προηγ.χρησεων 712.937,66 0,00

6.Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 103.660,33 87.960,24 15.700,09 89.919,65 79.754,78 10.164,87 1.311.099,70 712.937,66

103.660,33 87.960,24 15.700,09 89.919,65 79.754,78 10.164,87 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙV) 3.225.587,22 2.627.425,18

Σύνολο ακιν/σεων (ΓΙΙ) 103.660,33 87.960,24 15.700,09 89.919,65 79.754,78 10.164,87

Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ  ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ & ΕΞΟΔΑ 

Σύνολο παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ) 15.700,09 10.164,87 1.Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού 3.877,54 3.877,54

3.877,54 3.877,54

Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

ΙΙ.Απαιτήσεις Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

1. Απαιτήσεις από  πώληση αγαθών και υπηρεσιών 99.771,99 0,00 ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.

5. Χρεώστες διάφοροι 9.148,32 3.330,22 1.Προμηθευτές 3.391,13 2.961,17

108.920,31 3.330,22 5.Υποχρεώσεις απο φόρους & τέλη 5.241,15 4.949,09

IV.Διαθέσιμα 6.Ασφαλ.οργανισμοί 7,20 9.569,45

3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 3.053.377,09 2.586.984,75 8.Πιστωτές διαφοροι 967,68 8.105,47

3.053.377,09 2.586.984,75 9.607,16 25.585,18

Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού(ΔΙΙ+ΔΙV) 3.162.297,40 2.590.314,97 Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙΙ) 9.607,16 25.585,18

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ  ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

1.Έξοδα επόμενων χρήσεων 18.928,02

2.Έσοδα χρήσης εισπρακτέα 33.858,49 49.194,41 2.Έξοδα χρήσης δουλευμένα 852,43 75,75

Σύνολο μεταβατικών λογαριασμών Ενεργητικού 52.786,51 49.194,41 Σύνολο μεταβατικών λογ/σμών Παθητικού 852,43 75,75

0

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε) 3.239.924,35 2.656.963,65 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) 3.239.924,35 2.656.963,65

1.987.700,00 1.788.000,00 1.987.700,00 1.788.000,00

1.987.700,00 1.788.000,00 1.987.700,00 1.788.000,00

Ποσά κλειόμενης 

χρήσεως 2020

Ποσά προηγούμενης 

χρήσεως 2019

Ι.Αποτελέσματα εκμετ/σης Καθαρά αποτελέσματα(πλεόνασμα) χρήσεως 598.162,04 374.648,15

2.Έσοδα από κοινων.πόρους - τέλη - δικαιώματα 1.066.425,50 784.861,95 (+)ή(-) Υπόλ.αποτελ.(πλεονασμάτων) προηγ.χρήσεων 712.937,66 338.289,51

Μείον : Κόστος αγαθών και υπηρεσιών 284.081,56 295.162,73 Υπόλοιπο εις νέο 1.311.099,70 712.937,66

Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως 782.343,94 489.699,23 ΜΕΙΟΝ:

Πλέον : Άλλα έσοδα εκμ/σης 0,00 144,50 Φόρος Εισοδήματος 0,00 0,00

Σύνολο 782.343,94 489.843,73

Σύνολο 1.311.099,70 712.937,66

Μείον 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 234.105,15 173.428,43

3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως 192,03 234.297,18 4.052,01 177.480,44 Πλεόνασμα σε νέο 1.311.099,70 712.937,66

Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμ/σεως 548.046,76 312.363,29

Πλέον :

4.Πιστωτ. Τόκοι & Συναφή Έσοδα 36.941,52 41.643,73

36.941,52 41.643,73

Μείον:

3.Χρεωστ.Τόκοι & Συναφή Έξοδα 681,44 36.260,08 950,00 40.693,73

Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμ/σης 584.306,84 353.057,02

ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: έκτακτα αποτελέσματα

1.Έκτακτα & ανόργ.έσοδα 0,00 0,01

3.Έσοδα προηγ.χρήσεων 13.855,20 31.494,70

13.855,20 31.494,71

Μείον:

1.Έκτακτα & Ανόργ.έξοδα 0,00 95,74

3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 0,00 0,00 13.855,20 9.807,84 9.903,58 21.591,13

Οργανικά & έκτακτα αποτ/τα (κέρδη ) 598.162,04 374.648,15

Μείον

Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων 10.366,35 9.434,86

Μείον :Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος 10.366,35 0,00 9.434,86 0,00

ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων 598.162,04 374.648,15

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΤΖΩΡΤΖ 30-32,106 82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ 999399139

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ480/2003

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΔΤ / ΑΖ 028923

Α ΟΕΕ 0008143

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16611

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΡΟΥΣΑΣ

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 26511

Πειραιάς 10 Μαρτίου 2021

Έκθεση Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. - Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων

Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Γνώμη 

Έχουμε ελέγξει τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (στο εξής «Αρχή»), οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2020, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το

σχετικό προσάρτημα.

Κατά τη γνώμη μας οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του

Π.Δ. 205/1998 “Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”.

Βάση γνώμης

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε

ανεξάρτητοι από την Αρχή, καθ’ όλη τη διάρκεια του διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των

οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για τη

γνώμη μας.

Έμφαση Θέματος

Εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 παρ α1 του προσαρτήματος, όπου περιγράφεται το θέμα σχετικά  με το τέλος 0,2% επί των εσόδων ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων. Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με το θέμα αυτό.

Άλλο Θέμα

Οι οικονομικές καταστάσεις της Αρχής για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019, ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. .Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 17.03.2020  έκθεση ελέγχου “ Γνώμη με επιφύλαξη.”

Ευθύνες της Διοίκησης επί των Οικονομικών Καταστάσεων

Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 205/1998 “Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου”, όπως και για εκείνες τις

δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της ικανότητας της Αρχής να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής

αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.

Ευθύνες Ελεγκτών για τον Έλεγχο των Οικονομικών Καταστάσεων

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. Η εύλογη διασφάλιση συνιστά

διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν,

μεμονωμένα ή αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης:

• Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να

παρέχουν βάση για τη γνώμη μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη των δικλίδων εσωτερικού

ελέγχου.

• Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου της Αρχής.

• Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν από τη διοίκηση.

• Αποφαινόμαστε για την καταλληλότητα της χρήσης από τη διοίκηση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης δραστηριότητας και με βάση τα ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτήθηκαν για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα σχετικά με γεγονότα ή συνθήκες που μπορεί να υποδηλώνουν ουσιώδη αβεβαιότητα ως προς την

ικανότητα της Αρχής να συνεχίσει τη δραστηριότητά της. Εάν συμπεράνουμε ότι υφίσταται ουσιώδης αβεβαιότητα, είμαστε υποχρεωμένοι στην έκθεση ελεγκτή να επιστήσουμε την προσοχή στις σχετικές γνωστοποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων ή εάν αυτές οι γνωστοποιήσεις είναι ανεπαρκείς να διαφοροποιήσουμε

τη γνώμη μας. Τα συμπεράσματά μας βασίζονται σε ελεγκτικά τεκμήρια που αποκτώνται μέχρι την ημερομηνία της έκθεσης ελεγκτή. Ωστόσο, μελλοντικά γεγονότα ή συνθήκες ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα η Αρχή να παύσει να λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

• Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση.

Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας.

 Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων

Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως που έληξε την 31.12..2020. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και το περιβάλλον της,

δεν έχουμε εντοπίσει ουσιώδεις ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου.

Αθήνα 23 Απριλίου  2021

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΑΣΩΝ

ΑΔΤ/ ΑΝ 586248

ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΔΤ/ ΑΜ 069180

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ

      2. Χρεωστικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

      2. Πιστωτικοί λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ν.Π.Δ.Δ. - ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 - 3η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΧΡΗΣΗ  (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020) Π.Δ.205/15.07.1998 - ΦΕΚ 163/Α΄/15.07.1198 

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2020 Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2019
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020 

 

(Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4.1.501 του Π.Δ. 205/1998) 

 

ΤΗΣ «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ» 

 

1. ΣΥΝΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - 

ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΧΑΡΙΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 21. Σε περίπτωση παρεκκλίσεως, σε μία χρήση, από την 

αρχή κατά την οποία δεν επιτρέπεται η μεταβολή από χρήση σε χρήση της καθορισμένης 

δομής του ισολογισμού και του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως, ή οποία είναι 

δυνατό να γίνει μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία, 

αναφέρονται η παρέκκλιση και οι λόγοι που την επέβαλαν, με πλήρη αιτιολόγηση της 

σκοπιμότητας της παρεκκλίσεως αυτής. 

Δεν έγινε παρέκκλιση. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 22: Αναλύσεις των συμπτυγμένων στοιχείων των 

κατηγοριών εκείνων του ισολογισμού που αντιστοιχούν σε αραβικούς αριθμούς. Όταν η 

ΡΑΛ κάνει τέτοιες συμπτύξεις, είναι υποχρεωμένη να παρουσιάζει τις αντίστοιχες 

αναλύσεις. 

ΧΡΕΩΣΗ Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης ΠΙΣΤΩΣΗ Ποσά κλειομένης Ποσά προηγούμενης

χρήσεως 2020 χρήσεως 2019 χρήσεως  2020 χρήσεως  2019

    4.Oργανικά έξοδα 1. Εσοδα κύριας δραστηριότητας

60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 376.164,70 379.385,82 72 Εσοδα από φόρους,κοιν.πόρους, τέλη & δικαιώματα 1.066.425,50 784.861,95

61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων 107.051,83 55.925,60 1.066.425,50 784.861,95

62 Παροχές τρίτων 3.225,22 10.930,37

63 Φόροι-τέλη 11.219,11 0,00 2. Λοιπά Οργανικά Εσοδα 

64 Διάφορα έξοδα           10.351,53 13.088,97 75 Έσοδα παρεπόμενων ασχολιών και δωρεές 0,00 144,50

65 Τόκοι και συναφή έξοδα 681,44 950,00 76 Έσοδα κεφαλαίων 36.941,52 36.941,52 41.643,73 41.788,23

66 Αποσβέσεις παγίων ενσωμ.στο λειτουργ.κόστος 10.366,35 9.434,86

68 Προβλέψεις εκμετάλλευσης 0,00 3.877,54

Σύνολο οργανικών εξόδων 519.060,18 473.593,16

Συνολικό κόστος 519.060,18 473.593,16 Σύνολο εσόδων 1.103.367,02 826.650,18

80.00 Πλεόνασμα εκμεταλλεύσεως 80.00 Έλλειμα εκμεταλλεύσεως

584.306,84 353.057,02 0,00 0,00

O ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

ΤΖΩΡΤΖ 30-32,106 82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ 999399139

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ480/2003

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΔΤ / ΑΖ 028923

Α ΟΕΕ 0008143

80.00   ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΣ  ΧΡΗΣΕΩΣ  2020

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
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Δεν έγιναν συμπτύξεις. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 23: Επεξηγηματικές σημειώσεις, σχετικές με τη 

συγκρισιμότητα των κονδυλίων της χρήσεως του ισολογισμού και των κονδυλίων της 

προηγούμενης χρήσεως, όταν τα κονδύλια που απεικονίζονται στον ισολογισμό και στα 

αποτελέσματα χρήσεως, για διάφορους λόγους, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα με τα 

αντίστοιχα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως. Επίσης, σχετικές επεξηγηματικές 

σημειώσεις, όταν γίνεται ανακατάταξη των ποσών των αντίστοιχων λογαριασμών της 

προηγούμενης χρήσεως για να γίνουν αυτά συγκρίσιμα με τα ποσά της κλειόμενης 

χρήσεως. 

Δεν έγιναν αναμορφώσεις. 

 

2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ.1: Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν για την αποτίμηση 

των διάφορων στοιχείων των οικονομικών καταστάσεων και οι μέθοδοι υπολογισμού 

διορθώσεως αξιών με σχηματισμό προβλέψεων ή διενέργεια αποσβέσεων, καθώς και οι 

μέθοδοι υπολογισμού αναπροσαρμοσμένων αξιών, σε περίπτωση που ειδικές διατάξεις 

της νομοθεσίας που ισχύει κάθε φορά επιτρέπουν την αναπροσαρμογή. Σε εξαιρετικές 

περιπτώσεις που γίνονται παρεκκλίσεις από τις διατάξεις που καθορίζουν τις γενικές 

αρχές αποτιμήσεως, οι παρεκκλίσεις αυτές αναφέρονται με πλήρη αιτιολόγηση των 

λόγων που τις επέβαλαν και του μεγέθους των συνεπειών, που είχαν στη διαμόρφωση 

των απαιτήσεων - υποχρεώσεων της περιουσιακής καταστάσεως και των 

αποτελεσμάτων χρήσεως της ΡΑΛ.  

 

(1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία και τα έξοδα εγκαταστάσεως, αποτιμήθηκαν στην αξία 

της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, η οποία είναι προσαυξημένη με την 

αξία των προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένη με τις προβλεπόμενες από το νόμο 

αποσβέσεις. 

(2) Συμμετοχές δεν υπάρχουν. 

(3) Χρεόγραφα δεν υπάρχουν. 

(4) Τα αποθέματα δεν υπάρχουν. 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 2: Σε περίπτωση που, με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας, εφαρμόζονται διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως από τις, γενικά 

νομοθετημένες, αναφέρεται η μέθοδος που εφαρμόστηκε και τα στοιχεία των 

οικονομικών καταστάσεων για τα οποία οι αξίες διαμορφώθηκαν με τη μέθοδο αυτή. 

Στην περίπτωση αυτή, οι διαφορές από την εφαρμογή της διαφορετικής μεθόδου 

αποτιμήσεως από τις γενικά νομοθετημένες καταχωρούνται στους λογαριασμούς 
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"διαφορών αναπροσαρμογής" του παθητικού (λογ. 41.06 - 41.07), ενώ στο προσάρτημα 

αναφέρεται και η φορολογική μεταχείριση των διαφορών αυτών. Στην παραπάνω 

περίπτωση, στο προσάρτημα καταχωρείται ένας πίνακας που δείχνει τις μεταβολές των 

λογαριασμών "διαφορές αναπροσαρμογής", που έγιναν μέσα στη χρήση. 

Δεν εφαρμόσθηκαν διαφορετικές μέθοδοι αποτιμήσεως με βάση ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 7: Οι συναλλαγματικές διαφορές από απαιτήσεις και 

υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και ο λογιστικός χειρισμός τους, δηλαδή εάν εμφανίζονται 

στον Ισολογισμό (λογ. πάγιων στοιχείων), ή εάν μεταφέρονται στο λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

Δεν υπάρχουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε ξένο νόμισμα και δεν προέκυψαν 

συναλλαγματικές διαφορές. 

 

3. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 16: Οι σημαντικές μεταβολές των πάγιων στοιχείων, σε 

σχέση με την προηγούμενη χρήση, για κάθε πρωτοβάθμιο λογαριασμό του πάγιου 

ενεργητικού. 

Παρατίθεται πολύστηλος πίνακας με τις πληροφορίες που απαιτεί η διάταξη. 

 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 3: Οι αποσβέσεις των πάγιων στοιχείων και οι διαφορές 

που προκύπτουν κατά την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων, όταν δεν 

αναφέρονται αναλυτικά στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

Μειώσεις Σύνολο

χρήσεως 2020  31.12.2020

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 23.858,31 4.011,84 0,00 27.870,15

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 89.919,65 13.740,68 0,00 103.660,33

ΣΥΝΟΛΟ 89.919,65 13.740,68 0,00 103.660,33

ΑΞΙΑ ΚΤΗΣΗΣ

Υπόλοιπο 

31.12.2019

Προσθήκες 

χρήσεως 2020
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(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 4: Οι τυχόν πρόσθετες αποσβέσεις του πάγιου 

ενεργητικού, οι οποίες γίνονται για φορολογικούς σκοπούς, με αναφορά σχετικών 

διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας. 

Δεν έγιναν. 

 

(δ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 19: Ανάλυση των λογαριασμών του ισολογισμού Β (1) 

«έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως», Β (3) «τόκοι δανείων κατασκευαστικής 

περιόδου» και Γ (Ι) (1) «έξοδα ερευνών και αναπτύξεως». Σε περίπτωση που η απόσβεση 

των εξόδων ερευνών και αναπτύξεως δε γίνεται σύμφωνα με το γενικό κανόνα της 

πενταετίας, αλλά σύμφωνα με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, αναφέρονται οι 

περιπτώσεις αυτές και οι ειδικές διατάξεις στο προσάρτημα. 

Δεν υπάρχουν τέτοια κονδύλια. Ο λογαριασμός «Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως» αναλύεται 

στον ανωτέρω πίνακα 

 

4. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ-ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 24: Επεξηγηματικές πληροφορίες, σχετικές με τις 

συνδεμένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με όσα καθορίζονται από ειδικές διατάξεις της 

νομοθεσίας. 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 8: Πίνακας των κατεχόμενων τίτλων πάγιας επένδυσης 

και χρεογράφων (είδος, τεμάχια), με την αρχική αξία κτήσεως τους και την αξία 

αποτιμήσεως τους στο τέλος της χρήσεως. 

Δεν υπάρχουν. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 5: Οι διαφορές από υποτίμηση κυκλοφορούντων 

στοιχείων του ισολογισμού, οι λόγοι στους οποίους οφείλονται και η φορολογική τους 

μεταχείριση. 

Μειώσεις Υπόλοιπο Σύνολο

χρήσεως 2020 31/12/2020  31.12.2020

Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως 16.568,91 2.160,89 0,00 18.729,80 9.140,35

Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις

  Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 79.754,78 8.205,46 0,00 87.960,24 15.700,09

ΣΥΝΟΛΟ 79.754,78 8.205,46 0,00 87.960,24 15.700,09

Υπόλοιπο 

31.12.2019

Προσθήκες 

χρήσεως 2020

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ
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Δεν υπάρχουν. 

5. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 6: Οι διαφορές από την αποτίμηση των αποθεμάτων 

και των λοιπών ομοειδών στοιχείων στην τελευταία γνωστή τιμή αγοράς πριν από την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού (διαφορές τιμής κτήσεως και τιμής αγοράς), 

συνολικά κατά κατηγορίες των περιουσιακών αυτών στοιχείων 

Δεν υπάρχουν. 

6. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το Κεφάλαιο της Ρ.Α.Λ. κατά την 31/12/2020 ανέρχεται σε € 1.914.487,52.  

 

7. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 20: Ανάλυση του λογαριασμού του ισολογισμού "λοιπές 

προβλέψεις" όταν είναι αξιόλογες. 

Δεν υπάρχουν. 

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 9: Οι υποχρεώσεις της Ρ.Α.Λ. για τις οποίες η προθεσμία 

εξοφλήσεως τους είναι μεγαλύτερη από πέντε χρόνια από την - ημερομηνία κλεισίματος 

του ισολογισμού, κατά κατηγορία λογαριασμών και πιστωτή, και οι υποχρεώσεις που 

καλύπτονται με εμπράγματες ασφάλειες, με αναφορά της φύσεως και της μορφής τους. 

Δεν υπάρχουν.  

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 10: Οι υποχρεώσεις που δεν εμφανίζονται στον 

ισολογισμό της Ρ.Α.Λ. εφόσον η παράθεση τους είναι χρήσιμη για την εκτίμηση της 

οικονομικής τους καταστάσεως (π.χ. αποζημιώσεις απολύσεως ή εξόδου από την 

υπηρεσία του προσωπικού ή υποχρεώσεις για εξόφληση ομολογιών υπέρ το άρτιο). 

Τυχόν τέτοιες υποχρεώσεις για συντάξεις, καθώς και τυχόν άλλες υποχρεώσεις 

αναφέρονται χωριστά. 

 

8. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17β: Αναλύσεις των ποσών των λογαριασμών 36.01 

"έσοδα χρήσεως εισπρακτέα", 56.00 "έσοδα επόμενων χρήσεων" και 56.01 "έξοδα 

χρήσεως πληρωτέα"(δουλευμένα), αν τα ποσά αυτά είναι σημαντικά. 

 

1) Έξοδα επόμενων χρήσεων € 18.928,02 
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Αφορά προπληρωμένη μισθοδοσία προσωπικού διαστήματος 01.21. 

 

2)Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα : € 33.858,49 

Το ποσό που εμφανίζεται στον Ισολογισμό "Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα, αποτελείται από 

έσοδα από ανταποδοτικά τέλη λιμένων ποσού €18.702,72 και πιστωτικούς τόκους ποσού 

€15.155,77. 

 

3) Έξοδα χρήσεως πληρωτέα: €852,43 

Αφορούν έξοδα τηλεφωνίας χρήσης 2020 τα οποία τιμολογήθηκαν στην επόμενη χρήση 

κατά ποσό €55,83 και υπερωρίες προσωπικού Ρ.Α.Λ ποσού € 796,60 για 12ο / 2020 που 

λογιστικοποιηθηκαν στην επόμενη χρήση. 

 

9. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 18: Τα συνολικά ποσά των κάθε είδους οικονομικών 

δεσμεύσεων από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, εγγυήσεις και άλλες συμβάσεις ή από την 

ισχύουσα νομοθεσία επιβαλλόμενες πιθανές υποχρεώσεις, οι οποίες δεν εμφανίζονται 

στους λογαριασμούς τάξεως του ισολογισμού, εφόσον η πληροφορία αυτή είναι 

χρήσιμη για την εκτίμηση της χρηματοοικονομικής θέσεως της ΡΑΛ Τυχόν υποχρεώσεις 

για καταβολές ειδικών μηναίων παροχών, όπως π.χ. μηνιαίων βοηθημάτων, καθώς και 

οι οικονομικές δεσμεύσεις σε συνδεμένες επιχειρήσεις, αναφέρονται χωριστά.  

 

Στους Λογαριασμούς Τάξεως ποσού € 1.987.700,00 απεικονίζονται τα ποσά του 

προϋπολογισμού των εσόδων και εξόδων του έτους 2020, που προκύπτουν από το 

Δημόσιο Λογιστικό. 

 

10. ΧΟΡΗΓΗΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 15: Οι κάθε μορφής εγγυήσεις της ΡΑΛ οι οποίες δεν 

εμφανίζονται στο παθητικό του ισολογισμού, κατά κατηγορίες. Σε περίπτωση που οι 

εγγυήσεις εμφανίζονται στους λογαριασμούς τάξεως, γίνεται ανάλυση των 

λογαριασμών αυτών. Οι εμπράγματες ασφάλειες (υποθήκες-προσημειώσεις) 

αναφέρονται χωριστά. Χωριστά, επίσης, αναφέρονται οι τυχόν εγγυήσεις που δίνονται 

προς όφελος τρίτων.  

Δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη. 

 

11. ΑΜΟΙΒΕΣ-ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ 
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(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 13: Τα ποσά των αμοιβών που καταλογίστηκαν στη 

χρήση για τα μέλη των οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως για τις υπηρεσίες τους, 

καθώς και οι δημιουργημένες υποχρεώσεις για συντάξεις προς πρώην μέλη των 

παραπάνω οργάνων. Τα ποσά αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

 

(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 14: Τα ποσά των προκαταβολών και των πιστώσεων 

που τυχόν δόθηκαν σε μέλη οργάνων διοικήσεως και διευθύνσεως και οφείλονται κατά 

την ημερομηνία ο κλεισίματος του ισολογισμού, με αναφορά του ετήσιου επιτοκίου των 

πιστώσεων αυτών και των ουσιωδών όρων τους, καθώς και οι υποχρεώσεις που 

αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους με τη μορφή οποιασδήποτε εγγυήσεως. Τα ποσά 

αυτά καταχωρούνται συνολικά για κάθε κατηγορία.  

Δεν υπάρχουν.  

 

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 11: Ο μέσος αριθμός του προσωπικού που 

χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, αναλυμένος κατά κατηγορίες, και οι 

αμοιβές - έξοδα προσωπικού με ανάλυση σε μισθούς - ημερομίσθια και κοινωνικές 

επιβαρύνσεις, με χωριστή αναφορά αυτών που είναι σχετικές με συντάξεις.  

(1) Μέσος όρος προσωπικού 14 άτομα   

(2) Μέσος όρος προσωπικού κατά κατηγορίες:  

 Αορίστου χρόνου 8 

 Μετακλητοί 2 

 Αιρετοί πλήρους & αποκλειστικής απασχόλησης  4 

 Σύνολο  14 

 

(3) Ανάλυση αμοιβών προσωπικού:  

60.00 Αμοιβές τακτικού προσωπικού € 306.374,76 

60.20 Eργοδ εισφ & επιβαρ τακτικού προσωπικού € 69.789,94 

Σύνολο € 376.164,70 
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(β) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 12: Η έκταση στην οποία ο υπολογισμός των 

αποτελεσμάτων χρήσεως επηρεάστηκε από αποτίμηση που έγινε κατά παρέκκλιση από 

τις νομοθετημένες αρχές αποτιμήσεως, είτε στη χρήση του ισολογισμού, είτε σε 

προηγούμενη χρήση. 

Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. 

 

(γ) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 17α: Επεξηγηματικές πληροφορίες για τα «έσοδα 

προηγούμενων χρήσεων», τα οποία εμφανίζονται στη χρήση του ισολογισμού, όταν 

επηρεάζουν σημαντικά τα αποτελέσματα της ΡΑΛ. 

 

(4) Έσοδα προηγούμενων χρήσεων   € 13.855,20 

Ανάλυση: 

Λοιπά έσοδα προηγούμενων χρήσεων(τακτοποίση 

υποχρεώσεων) 

€ 
10.121,36 

Έσοδα από επιστροφές αποδοχών (αχρεωστήτως) 

καταβληθέντων 

€ 
3.733,84 

 

13. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

(α) Άρθρο 1 παρ. 4.1.501 περίπτ. 25: Οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που θα 

καθοριστούν με ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας ή που κρίνονται αναγκαίες για να 

παρουσιάζεται μία πιστή εικόνα της περιουσίας, της χρηματοοικονομικής καταστάσεως 

και των αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ, όταν αυτό δεν επιτυγχάνεται με όσα αναφέρονται 

στις προηγούμενες παραγράφους. 

 

1.Για το τέλος 0,2% επί των ετήσιων μεικτών εσόδων των ιδιωτικών λιμενικών 

εγκαταστάσεων και ιδιωτικών τερματικών εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (Μαρίνες, λοιπές λιμενικές εγκαταστάσεις), όπως προβλέπεται από τις 

διατάξεις του αρθρ 124 του Ν 4389/2016 όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 46 του ν. 4597/2019 (ΦΕΚ Α' 35/28-02-2019) και ισχύει από τη δημοσίευση του 

Νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 28/02/2019, έχουμε να σημειώσουμε τα 

κάτωθι: 

Αναφορικά με το τέλος υπέρ ΡΑΛ από ιδιωτικές εταιρείες που διαχειρίζονται ιδιωτικά 

τερματικά ιδιωτικές εγκαταστάσεις και μαρίνες, έχει αναζητηθεί από την ΡΑΛ η έκδοση 
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διευκρινιστικής Απόφασης των Υπουργών, άλλως εγκυκλίου αναφορικά με τη προσήκουσα 

βάση και τρόπο υπολογισμού του αναλογούντος τέλους, ήδη από το Δεκέμβριο του 2019. Επί 

του αιτήματος η ΡΑΛ επανήλθε τον Ιούνιο του 2020, και μέχρι την 31.12.2020, δεν είχε 

εκδοθεί. Ως εκ τούτου, η αναζήτηση των οφειλόμενων τελών είχε αναβληθεί για το 2020, 

προσωρινά, εν αναμονή της ανωτέρω εγκυκλίου.  

  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 10/03/2021 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΕΚΤΕΛΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

   

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΑΣΩΝ 

 

 ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΑΔΤ ΑΝ 586248  ΑΔΤ ΑΜ 069180 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 

ΤΖΩΡΤΖ 30-32,106-82 ΑΘΗΝΑ Α.Φ.Μ. 999399139 

Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜ ΟΕΕ 480/2003 

 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ 

ΑΔΤ ΑΖ 028923 

Α.Α ΟΕΕ 0008143 

Βεβαιώνεται ότι, το ανωτέρω Προσάρτημα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) , για 

την χρήση 2020 που αποτελείται από έξι (6) σελίδες είναι αυτό που αναφέρεται στην 

έκθεση Ελέγχου μας που χορηγήσαμε με ημερομηνία 23/4/2021. 

 

Αθήνα , 23 Απριλίου 2021 

Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
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ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΗΤΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΩΡ.ΡΟΥΣΑΣ 

 

Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 16611 Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 26511 
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Παράρτημα ΣΤ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ρ.Α.Λ.  

Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου παρουσιάζει το ρυθμιστικό και εποπτικό έργο της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 31η Δεκεμβρίου 

2020.  

Κατά το διάστημα αυτό η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη σύμφωνα 

με την από 19/06/2017 υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299), υπ’ αρ. 

1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018) ) και υπ’ αρ. . 1000.0/24042/2020 (ΦΕΚ 

Υ.Ο.Δ.Δ. 319/27.04.2020) αποφάσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για 

τον Ορισμό Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο 

(2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» πενταετούς θητείας, 

σύμφωνα με το Άρθρο 109, παρ. 2 του Ν. 4389/2016: 

Αγγελόπουλος  Παναγιώτης – Ιάσων  Πρόεδρος 

Τορουνίδης  Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

Κουφός  Παναγιώτης Εισηγητής 

Μπίτας  Δημήτριος Εισηγητής* 

Χλωμούδης  Κωνσταντίνος Μέλος 

Γεωργίου  Βασίλειος Μέλος 

Γρίνος  Σπυρίδων Μέλος 

Βελουδογιάννη  Ελένη Μέλος 

Κουμπαράκης  Γεώργιος  Μέλος* 

*  Μέχρι τέλους της θητείας των λοιπών μελών.  


