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Επιτελική Σύνοψη 

Εισαγωγή 

Το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα, αποτέλεσμα των ελληνικών γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών -αναπτυγμένο σε 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 114 κατοικημένων 

νησιών - αλλά και της ιστορικής εξέλιξής του όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, παρουσιάζει 

ορισμένα μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με άλλα Ευρωπαϊκά παραδείγματα: 

Αποτελείται από άνω των 900 λιμένων, τερματικών, όρμων και καταφυγίων, τα 

περισσότερα εκ των οποίων υπάγονται σε 93 νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Λιμενικά 

Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία),και σε 13 ανώνυμες εταιρίες (Οργανισμούς Λιμένων) 

που διαχειρίζονται τα μεγαλύτερα λιμάνια διεθνούς και εθνικής σημασίας, και 79 ιδιωτικών 

τερματικών και λιμενικών εγκαταστάσεων. 

Τα ελληνικά λιμάνια, λόγω αφ’ ενός των προαναφερόμενων γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών, αλλά και περιορισμένων υποδομών μεταφορών καλούνται να 

διαχειριστούν σημαντικούς όγκους εισερχόμενων και εξερχόμενων φορτίων και επιβατών 

με συγκεκριμένες υποδομές και πόρους. Για τα περισσότερα νησιά, το λιμάνι αποτελεί τον 

βασικό και πολλές φορές τον μοναδικό συνδετήριο κρίκο με την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά 

και την αναπτυξιακή υποδομή από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό το εμπόριο, ο 

τουρισμός, αλλά και η κοινωνική συνοχή. Επιπρόσθετα, για μεγάλο αριθμό εγχώριων 

εταιριών, το κόστος μεταφοράς των προϊόντων τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 

σχέση τους με λιμένα, αλλά και το επίπεδο των υπηρεσιών που ο τελευταίος προσφέρει. 

Τα ελληνικά λιμάνια αποτελούν την υποδομή πρόσβασης και προϋπόθεση ανάπτυξης για 

σημαντικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας και ιδιαίτερα για: 

Την ακτοπλοϊα με 218 πλοία διαφόρων τύπων που εξυπηρετούν 105 δρομολογιακές 

γραμμές και 56 συνδέσεις δημόσιας υπηρεσίας που συνδέουν την νησιωτική με την 

ηπειρωτική χώρα, περιφέρειες της χώρας καθώς και νησιωτικούς λιμένες μεταξύ τους. Η 

σημασία του κλάδου για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας 

είναι πρόδηλη, καθότι ο πολυνησιωτικός χαρακτήρας της χώρας, με 1,4 εκ,. κατοίκους και 

μεγάλο αριθμό τουριστών ετησίως, δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες για επαρκείς και 

ποιοτικές συγκοινωνίες και εντείνει τον κοινωνικό χαρακτήρα της ακτοπλοΐας, με σκοπό την 

διατήρηση της εδαφικής συνέχειας και την εξασφάλιση των προϋποθέσεων για ισότιμη 

οικονομική ανάπτυξη. 

 Τον κλάδο των τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής στον οποίο 

δραστηριοποιούνται περίπου 3.700 τουριστικά πλοία και περίπου 1.000 

ημερόπλοια με σημαντική συνεισφορά στα δημόσια έσοδα, στην απασχόληση και 

στον τουρισμό.  

 Τον κλάδο της κρουαζιέρας, με σημαντική συνεισφορά στις τοπικές κοινωνίες των 

και σημαντική αυξητική τάση: Ενδεικτικά, το 2016 οι προσεγγίσεις 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2017 

4 

 

κρουαζιεροπλοίων σε ελληνικούς λιμένες ανήλθαν σε 4.250 προσεγγίσεις , ενώ οι 

επιβάτες ξεπέρασαν τα 5 εκ. 

 Την ποντοπόρο ναυτιλία, με τρέχουσα αξία στόλου στα $90 δις, 17% της 

χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου και 4.085 πλοία ελληνικής πλοιοκτησίας 

και 747 υπό ελληνική σημαία, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε άνω 7% του 

ΑΕΠ της χώρας, παρέχοντας άμεση και έμμεση απασχόληση σε 192 χιλιάδες 

εργαζόμενους. 

 Την ναυτιλία μικρών αποστάσεων με στόλο 1.370 πλοίων, εκ των οποίων άνω των 

700 με μέγεθος 500-20.000 g.w.t, προστιθέμενη αξία στην οικονομία 3,6 δις, 1.600 

άμεσες και 15.000 έμμεσες θέσεις εργασίας, με σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό 

και το εμπόριο των νησιών. 

 Τον αναπτυσσόμενο τομέα μεταφορών δια μέσω υδροπλάνων.  

Πλέον των ανωτέρω, τα λιμάνια εξυπηρετούν σημαντικό αριθμό παραγωγικών 

επιχειρήσεων όλων των κλάδων του πρωτογενούς ή δευτερογενούς τομέα, τα τελικά ή 

ενδιάμεσα προϊόντα και πρώτες ύλες των οποίων διακινούνται δια θαλάσσης. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και το Έργο της 

Η 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, ενώ με το Ν.4389/2016, τον Μάιο του 2016 

μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, υπαγόμενη στη Βουλή των Ελλήνων. H 

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

ανεξάρτητης διοικητικής αρχής, αποτέλεσε διαπίστωση των Θεσμών: 

Κύρια επιχειρήματα για τη δημιουργία της αποτέλεσαν 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 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, 

πολυεπιπέδη γνώση (οικονομικών, τεχνικών και νομικών γνώσεων) και επικέντρωση τόσο 

όσον αφορά την ex ante ρύθμιση της αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών, τη γνωμοδότηση 

επί ειδικότερων ζητημάτων για τις λιμενικές υπηρεσίες, 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. 
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Η Ρ.Α.Λ. έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία, ρύθμιση και τη διασφάλιση της 

νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 

συστήματος, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής τάξης και την εφαρμογή της 

νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού, και σύμφωνα με τα Άρθρα 112,113, και 114 

του Ν. 4389/2016 έχει σειρά αρμοδιοτήτων: 

 έκδοσης κανονιστικών, άμεσα εκτελεστών ρυθμιστικών και γνωμοδοτικών 

πράξεων, 

 άσκησης συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου από συμβάσεις 

παραχωρήσεως 

 επίλυσης διαφορών μεταξύ λιμένων και χρηστών 

 καθορισμού μεθοδολογίας των λιμενικών χρεώσεων 

 λήψης προσωρινών μέτρων σε έκτακτες καταστάσεις, όταν διαπιστώνεται 

παράβαση νομοθεσίας σε συνεργασία με αρμόδια δικαστικά όργανα, ελέγχους σε 

επιχειρήσεις κ.α. 

 συμβουλευτικής υποστήριξης της Πολιτείας σε θέματα οργάνωσης και 

νομοθετικού πλαισίου του εθνικού λιμενικού συστήματος, των λιμενικών 

υπηρεσιών και του λιμενικού σχεδιασμού  

Η Ρ.Α.Λ. καλείται να εποπτεύει τις εμπορικές μεθόδους και πρακτικές των παρόχων 

λιμενικών υπηρεσιών, με αναβαθμισμένο εποπτικό ρόλο, ώστε να δύναται να λαμβάνει 

ρυθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης παροχής λιμενικών υπηρεσιών στους 

χρήστες, την ακώλυτη πρόσβαση σε λιμενικές υπηρεσίες και της εύρυθμης λειτουργίας της 

συναφούς αγοράς λιμενικών υπηρεσιών. 

Η Ρ.Α.Λ. δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, με τα έσοδά της προέρχονται 

αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος 0,2% επί των ετήσιων εσόδων κάθε εμπορικού 

λιμένος, των Λιμενικών Ταμείων και 0,3% για τους Οργανισμούς Λιμένων. Τα έσοδα της 

Αρχής για το 2017 διαμορφώθηκαν τις 669.538 € και το κόστος λειτουργίας στα 321.932 €. 

Η ενίσχυση της στελέχωσής της με πρόσληψη 11 εξειδικευμένων στελεχών μέσω ΑΣΕΠ και 

ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή θα ολοκληρωθεί το πρώτο εξάμηνο του 2018, δίνοντας 

έτσι τη δυνατότητα στην Αρχή να λειτουργεί τόσο κατασταλτικά, όσο και προληπτικά, με 

στόχευση την ενίσχυση της νομιμότητας, του ανταγωνισμού, της διαφάνειας και τον 

εξορθολογισμό των χρεώσεων των λιμενικών υπηρεσιών. 

Το έργο της Ρ.Α.Λ ως Ανεξάρτητης Αρχής από τον Μάιο του 2016 μέχρι σήμερα 

περιλαμβάνει εξέταση 106 αιτημάτων και καταγγελιών περί λιμενικών υπηρεσιών, τελών 

λιμενικών υποδομών, συμβάσεων παροχής λιμενικών υπηρεσιών και εργασιών 

βυθοκόρησης. Εξετάστηκαν οι καταγγελίες και τα αιτήματα και εκδόθηκαν συνολικά 57 

αποφάσεις και 6 γνωμοδοτήσεις που αφορούσαν στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: 

 έργα διαμόρφωσης και καθαρισμού λιμένων 

 λιμενικά τέλη και χρεώσεις 

 προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 
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 λιμενικές υπηρεσίες:  

o αποκομιδής παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίων πλοίων 

o διαχείρισης ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων 

o φύλαξης και ασφάλειας 

Πέραν των ανωτέρω, ευρίσκεται σε εξέλιξη εξέταση υποθέσεων με αντικείμενα: 

 Φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων 

 Υπηρεσίες επιβατών υδατοδρομίων 

 Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων 

 Υπηρεσίες ρυμούλκησης 

Εντός του 2017, από την Αρχή εξετάσθηκαν και ελήφθησαν άμεσα εκτελεστές αποφάσεις 

για 34 υποθέσεις και εκπονήθηκαν 3 γνωμοδοτήσεις 

Παράλληλα, βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη το σύνολο του φάσματος αρμοδιοτήτων και 

δράσεων της Ρ.Α.Λ ως υπεύθυνος φορέας για την εποπτεία και την παρακολούθηση της 

Σύμβασης Παραχώρησης του λιμένα Πειραιά. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται 

η εξέταση και χειρισμός ζητημάτων όπως: 

 Ανασκόπηση Σχεδίων Ανάπτυξης Λιμένα και Προγράμματος Επενδύσεων ΟΛΠ 

 Ανασκόπηση οικονομικών στοιχείων, λειτουργίας, επιπέδων εξυπηρέτησης και 

συντήρησης ΟΛΠ 

 Ασφάλιση εγκαταστάσεων λιμένα Πειραιά 

 Συνεργασία με Ανεξάρτητο Μηχανικό εποπτείας έργων (ΟΛΠ) 

 Νομοθετικές παρεμβάσεις για τη Σύμβαση Παραχώρησης Λιμένα Θεσσαλονίκης 

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 352/2017 και η σημασία της Ρ.Α.Λ για το Εθνικό Λιμενικό 

Σύστημα 

Ο από 03.2017 ψηφισθείς Ευρωπαϊκός Κανονισμός 352/2017 αποτελεί ορόσημο για την 

Ευρωπαϊκή Λιμενική Βιομηχανία, καθότι για πρώτη φορά θεσμοθετείται ένα κοινό 

ευρωπαϊκό πλαίσιο για την απελευθέρωση των βασικότερων λιμενικών υπηρεσιών, με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και στόχευση, στο οποίο τα Κράτη Μέλη (Κ.Μ.) θα πρέπει 

να προσαρμοστούν κατάλληλα έως το 2019. Μέσω του κανονισμού αυτού μεταξύ άλλων: 

 Δίδεται η δυνατότητα στα Κ.Μ. να καθιερώσουν περιορισμούς, ελάχιστες 

απαιτήσεις, ακόμα και καμία προϋπόθεση (ελεύθερη παροχή) για τους παρόχους 

λιμενικών υπηρεσιών 

 Διασφαλίζεται η διαφάνεια και η αντικειμενικότητα σε θέματα χρηματοδοτήσεων 

και περιορισμού των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών 

Τα επόμενα δύο έτη θα είναι κρίσιμα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και 

πρακτικής, καθώς και για την ομαλή μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση, προς την 

δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς παροχής λιμενικών υπηρεσιών και διαφανούς πλαισίου 

των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των δημοσίων αρχών και των διαχειριστικών 
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φορέων των λιμένων. Η διασφάλιση της ορθής υλοποίησης και εφαρμογής του Κανονισμού 

αυτού στο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα, στους δημόσιος φορείς και τους ιδιωτικούς 

διαχειριστές λιμένων και τερματικών αποτελεί κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα της Αρχής. 

Πέραν του Κανονισμού 352/2017, και το Εθνικό Λιμενικό Σύστημα ευρίσκεται σε στάδιο 

μετάβασης, καθότι είναι σε εξέλιξη διαβούλευση, στην οποία συμμετέχει και η Ρ.Α.Λ. ως 

συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας για την αναδιάταξη της οργάνωσης και λειτουργίας 

του Συστήματος, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι κατακερματισμένο, με σημαντικά 

προβλήματα χρηματοδότησης και στελέχωσης, ειδικά σε τοπικό επίπεδο.  

Παρόλο που σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια λαμβάνεται μέριμνα για τη 

λειτουργία αντίστοιχων θεσμών, π.χ. στην Πορτογαλία και πρόσφατα τη Κύπρο, έτσι ώστε η 

ρύθμιση των λιμενικών υπηρεσιών να είναι συγκεντρωμένη σε έναν φορέα όπως στην 

περίπτωση της Ρ.Α.Λ., σε παγκόσμιο επίπεδο το μοντέλο ρύθμισης των λιμένων από 

ανεξάρτητη αρχή απαντάται μεταξύ άλλων σε Αυστραλία, Ινδία και Νότιο Αφρική, χώρες με 

σημαντική ακτογραμμή και μεγάλο αριθμό λιμένων. Η ιδιαιτερότητα της ελληνικής 

περίπτωσης συντίθεται όχι μόνον από τα προαναφερθέντα γεωμορφολογικά 

χαρακτηριστικά, αλλά και από το επιλεχθέν μοντέλο της ως-λεγόμενης «ολικής 

παραχωρήσεως» μεγάλων λιμένων της χώρας, σύμφωνα με το οποίο εκχωρούνται όχι 

μόνον οι λιμενικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, αλλά και οι ίδιες οι λιμενικές αρχές1, 

γεγονός που συνεπάγεται σύνθετες, από ουσιαστική και νομική άποψη, συμβάσεις 

παραχώρησης με αυξημένες ανάγκες πολυετούς επίβλεψης σημαντικών επενδυτικών 

προγραμμάτων και δεσμών εξειδικευμένων υπηρεσιών, από το Ελληνικό Δημόσιο. 

Επιπρόσθετα, οι υφιστάμενες προοπτικές απελευθέρωσης των λιμενικών υπηρεσιών και 

παραχωρήσεων / υπο-παραχωρήσεων ελληνικών λιμένων ή / και παραχώρησης επιμέρους 

κλάδων σε μικρούς και μεγάλους ελληνικούς λιμένες είναι πλέον εμφανής: Στον λιμένα 

Θεσσαλονίκης υπεγράφη πρόσφατα (02.2018) η Σύμβαση Παραχώρησης και ψηφίσθηκε 

και ο σχετικός κυρωτικός νόμος. 

Εκτός του εθνικού πεδίου, οι εξελίξεις στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον της λιμενικής 

βιομηχανίας είναι ραγδαίες τα τελευταία έτη, και η σχηματοποίηση συμμαχιών μεταξύ 

διεθνών εταιριών διαχείρισης λιμενικών τερματικών (global operators), μεγάλων 

ναυτιλιακών εταιριών και εταιριών logistics (mega carriers) αμβλύνουν τους διαχωρισμούς 

μεταξύ της λιμενικής βιομηχανίας, ναυτιλίας και εταιριών μεταφορών και logistics 

διαμορφώνοντας ένα ως-λεγόμενο μετα-παγκοσμιοποιημένο πλαίσιο που χρήζει ρύθμισης 

                                                           

 

1
Με την εξαίρεση δραστηριότητων και αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζονται στον φορέα Δημόσια Αρχή 

Λιμένων (Δ.Α.Λ), η οποία αποτελεί αυτοτελή και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 
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σε διεθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Εξ αυτού του λόγου καθίσταται αναγκαία διεθνώς η 

ίδρυση και λειτουργία αντίστοιχων με την ΡΑΛ θεσμών.  

Σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον που διαμορφώνεται για την παροχή των λιμενικών 

υπηρεσιών, με δεδομένη τη σημαντικότητα των για την ακτοπλοΐα, την εμπορική ναυτιλία, 

την κρουαζιέρα και τα τουριστικά σκάφη, την απαίτηση για αυξημένη χρηματοοικονομική 

διαφάνεια μεταξύ δημόσιων αρχών και διαχειριστικού φορέα λιμένος, το μοντέλο ολικής 

παραχώρησης λιμένων που έχει επιλεγεί από την Ελληνική Πολιτεία, την μέχρι σήμερα 

συνεισφορά της Ρ.Α.Λ. στη ρύθμιση του κλάδου, την υλοποίηση του Κανονισμού 352/2017, 

την εποπτεία και παρακολούθηση των συμβάσεων παραχώρησης στον Πειραιά και τη 

Θεσσαλονίκη και τις αναπτυξιακές της προοπτικές από την επικείμενη στελέχωση της από 

το ΑΣΕΠ, κρίνεται ότι ο ρόλος της Ρ.Α.Λ. τα επόμενα χρόνια θα είναι καθοριστικός για την 

ανάπτυξη του Εθνικού Λιμενικού Συστήματος. 
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1 Αναγκαιότητα, Αρμοδιότητες και Νομοθετικό Πλαίσιο 

Η Ρ.Α.Λ. συνεστήθη αρχικά ως Αυτοτελής Δημόσια Υπηρεσία τον Μάιο του 2014 με 

διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με τους Ν. 4150/2013, 4254/2014 και 4258/2014, 

υπαγόμενη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ενώ με τον Ν.4389/2016, τον Μάιο του 

2016 μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, υπαγόμενη στη Βουλή των Ελλήνων. 

1.1 Αναγκαιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

H ανάγκη δημιουργίας της Ρ.Α.Λ, πρώτα ως υπηρεσία και ακολούθως ως ρυθμιστικής 

αρχής, αποτέλεσε διαπίστωση των Θεσμών. Κύρια επιχειρήματα για τη δημιουργία της 

αποτέλεσαν: 

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 

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, πολυεπιπέδη γνώση (οικονομικών, τεχνικών και 

νομικών γνώσεων) και επικέντρωση τόσο όσον αφορά την ex ante ρύθμιση της 

αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών, τη γνωμοδότηση επί ειδικότερων ζητημάτων για 

τις λιμενικές υπηρεσίες, 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. 

1.2 Κύριες Αρμοδιότητες Αρχής 

Οι αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων περιγράφονται και αναλύονται καταρχήν 

στα άρθρα 112-114 του Ν. 4389/2016 και συμπληρώνονται από ειδικότερες διατάξεις των 

ειδικών κυρωτικών Νόμων των Συμβάσεων Παραχώρησης Λιμένων, εν προκειμένω τα 

άρθρα 2, 14.1-14.3, 16, 20 και 21 και Παράρτημα 2.2. του Ν. 4404/2016 (Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ). 

Πιο συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με τα Άρθρο 112 του Ν. 4389/2016 η ΡΑΛ έχει αρμοδιότητα περί της έκδοσης 

κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2017 

10 

 

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 και 

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

Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων. 

Περαιτέρω στο άρθρο 113 του Ν. 4389/2016 προβλέπονται 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 ΡΑΛ έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα 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, 

γ) την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο λιμενικό τομέα σύμφωνα με τις 

Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, 

δ) τη διαμεσολάβηση 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, 

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, 

Περαιτέρω, η ΡΑΛ είναι αρμόδια για: 

α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

των αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2017 

11 

 

β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή 

εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, 

γ) την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που 

απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του 

Σε σχέση με το γ) 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 πολιτειακό δικαστήριο, 

και την εν γένει άσκηση ενδίκων βοηθημάτων και μέσων, με προηγούμενη 

σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή του 

Υπουργού Οικονομικών (δέσμια αρμοδιότητα) 

1.3 Λήψη Έκτακτων Μέτρων 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η ΡΑΛ έχει αποχρώσες ενδείξεις ότι τυχόν 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 απόφαση της ΡΑΛ περί των προσωρινών μέτρων είναι άμεσα 

εκτελεστή και μπορεί να επιβάλει ταυτόχρονα και διοικητικό πρόστιμο μέχρι πέντε χιλιάδες 

(5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης. 

Το άρθρο 113 Ν. 4389/2016 αποτελεί τον πυρήνα για την ex ante λειτουργία της ΡΑΛ ως 

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

Υπηρεσιών της Ελλάδος. 

1.4 Κατασταλτικές Αρμοδιότητες 

Τέλος, στο άρθρο 114 του Ν. 4389/2016 προβλέπονται οι κατασταλτικές αρμοδιότητες της 

Ρ.Α.Λ, καθώς αναλύεται η διαδικασία διερεύνησης καταγγελιών και αυτεπάγγελτης 

έρευνας της Αρχής. 

Εν προκειμένω προβλέπεται ότι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να 

καταγγέλλει ενώπιον της ΡΑΛ παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. Με απόφαση 
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της ΡΑΛ καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, τα διαδικαστικά αποτελέσματα, καθώς και 

ο τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών του προηγούμενου εδαφίου. 

Η ΡΑΛ 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. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντομότερο 

δυνατό και πάντως μετά την πάροδο πέντε μηνών από την υποβολή τους στη ΡΑΛ. 

Όταν κριθεί αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΡΑΛ, ο Πρόεδρος της ΡΑΛ ή ο 

εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, μπορεί να ζητά με έγγραφο πληροφορίες από 

επιχειρήσεις, ενώσεις 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 και η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών. 

Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή 

παροχή των πληροφοριών που ζητούνται.  

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 επιβάλλει πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, για έκαστη παράβαση. 

Όσον αφορά 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. 
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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. 

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 ΡΑΛ στην άσκηση των καθηκόντων τους, αυτοί μπορούν να ζητούν τη συνδρομή των 

εισαγγελικών αρχών και κάθε άλλης αρμόδιας αρχής. 

1.5 Προεδρικό Διάταγμα 19/2016 

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. Η οργάνωση της Αρχής 

περιγράφεται αναλυτικότερα στο κεφάλαιο 4 της παρούσας Έκθεσης. 

1.6 Κυρωτικοί Νόμοι Συμβάσεων Παραχώρησης 

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

Δημοσίου και ΟΛΠ ΑΕ ιδιαίτερης σημασίας για την άσκηση της αρμοδιότητας της ΡΑΛ 

κρίνονται τα κατωτέρω άρθρα: 

Το άρθρο 2 παρ. 2 της Σύμβασης προβλέπει ότι εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική 

αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια, δυνάμει του άρθρου 43 Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 

102/29.4.2013), όπως ισχύει συστάθηκε μια νέα οικονομική ρυθμιστική αρχή με την 

αρμοδιότητα της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού λιμενικού συστήματος 

(συμπεριλαμβανομένου του Λιμένα Πειραιά), δηλαδή η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (η ΡΑΛ). 

Η ΡΑΛ έχει λάβει τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2, οι 

οποίες επιδέχονται περαιτέρω υλοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω 

της έκδοσης εξουσιοδοτικών διατάξεων), όπως προβλέπεται στον Ν. 4150/2013. 

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.2, 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. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2017 

14 

 

Περαιτέρω στο άρθρο 14 παρ. 1 της Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπεται ότι το αργότερο 

τρεις μήνες μετά τη λήξη κάθε Περιόδου Αναφοράς, η ΟΛΠ ΑΕ θα προετοιμάζει και θα 

υποβάλλει στο Ελληνικό Δημόσιο, εν προκειμένω στη ΡΑΛ, μία σειρά από 

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

κατάσταση αποτελεσμάτων και την κατάσταση ταμειακών ροών. 

Στο Άρθρο 14 παρ. 2 προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα δικαιούται να διορίζει, με 

δικά του έξοδα, τον δικό του κατάλληλο ελεγκτή για την επαλήθευση των πληροφοριών 

που παρέχονται από την ΟΛΠ ΑΕ δυνάμει του άρθρου 14 παρ. 1 της Σύμβασης. Για το 

διορισμό του εν λόγω ελεγκτή έχει ήδη ληφθεί η υπ’ αριθμόν 40/2017 Απόφαση της ΡΑΛ. 

Στο άρθρο 14 παρ. 3 προβλέπεται η διαδικασία επιτόπιας επιθεώρησης των χώρων του 

Λιμένα, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της ΟΛΠ ΑΕ με τις υποχρεώσεις της 

βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης. 

Στο άρθρο 16 της Σύμβασης προβλέπονται οι ποινικές ρήτρες σε περίπτωση αθέτησης των 

υποχρεώσεων της ΟΛΠ ΑΕ που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης όπως και η 

διαδικασία επιβολής τους. Περί της επιβολής ποινικών ρητρών εις βάρος της ΟΛΠ ΑΕ 

αρμόδια να επιληφθεί είναι η ΡΑΛ. 

Στα άρθρα 20 και 21 της Σύμβασης προβλέπονται τα δικαιώματα πρόσβασης, παρέμβασης, 

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

υλοποίησης των δικαιωμάτων αυτών. Η ΡΑΛ είναι σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 αρμόδια 

για την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων παρέμβασης, υποκατάστασης και 

υπεισέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου. 

1.7 Ευρωπαϊκό Νομοθετικό 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 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή από τις 24 Μαρτίου 2019. 

Έχοντας ήδη διαγνώσει ο ευρωπαίος νομοθέτης ότι 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, δημιούργησε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για τους 

λιμένες, ώστε οι τελευταίοι να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την αποτελεσματικότερη 

χρήση και λειτουργία του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και της εσωτερικής αγοράς. 

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 
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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 

ορίζεται 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 καύσιμα 

β) διακίνηση φορτίων 

γ) πρόσδεση 

δ) υπηρεσίες επιβατών 

ε) συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

στ) πλοήγηση 

ζ) ρυμούλκηση. 

Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται κανόνες που αφορούν τη 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 ΕΕ. 

Ο Κανονισμός στο Προοίμιο 27 και στο άρθρο 6 προβλέπουν τη δυνατότητα περιορισμού 

των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών υπό προϋποθέσεις, ακόμη και σε ένα πάροχο, ύστερα 

από απόφαση αρμόδιας εθνικής αρχής ανεξάρτητης από τον διαχειριστικό φορέα του 

λιμένα ή από την αρμόδια αρχή του λιμένα. Στην περίπτωση της Ελλάδος, υφίσταται ήδη η 

ΡΑΛ ως αρμόδια ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή για να κρίνει επί των ως άνω περιπτώσεων 

που προβλέπει ο Κανονισμός. 

Τα επόμενα δύο έτη θα είναι κρίσιμα για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας και 

πρακτικής, καθώς και για την ομαλή μετάβαση από την υφιστάμενη κατάσταση, προς την 

δημιουργία ανταγωνιστικής αγοράς παροχής λιμενικών υπηρεσιών και διαφανούς πλαισίου 

των χρηματοοικονομικών σχέσεων μεταξύ των δημοσίων αρχών και των διαχειριστικών 

φορέων των λιμένων. Η διασφάλιση της ορθής υλοποίησης και εφαρμογής του Κανονισμού 

αυτού στο Εθνικό Λιμενικό Σύστημα, στους δημόσιος φορείς και τους ιδιωτικούς 

διαχειριστές λιμένων και τερματικών αποτελεί κατ’ εξοχήν αρμοδιότητα της Αρχής. 
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2 Το Έργο της Αρχής για το 2017 

2.1 Ρυθμιστικό και Εποπτικό Έργο 

Το έργο της Αρχής, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1.1 που ακολουθεί, από την ίδρυσή της 

έως και το 2017 βαίνει συνεχώς αυξανόμενο, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί έναν θεσμό με 

ρυθμιστικό και εποπτικό πεδίο, που επιτελεί ουσιώδες έργο αναφορικά με τη διασφάλιση 

της νομιμότητας και συμβατικής τάξης στο ελληνικό λιμενικό σύστημα και στις αγορές των 

επιμέρους λιμενικών υπηρεσιών. 

Πίνακας 2.1: Έργο Αρχής 2015-2017 

Έτος 2015 2016 2017 

Αποφάσεις 7 22 34 

Γνωμοδοτήσεις 1 3 3 

Εντός του 2017, η Αρχή στα πλαίσια των κανονιστικών, ρυθμιστικών και εποπτικών 

αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε 27 Αποφάσεις, 5 Αποφάσεις Προέδρου και 3 γνωμοδοτήσεις, 

οι οποίες προέκυψαν κατά κύριο λόγο από αντίστοιχα υποβληθέντα ή κοινοποιηθέντα 

αιτήματα και καταγγελίες, καθώς και εσωτερικά θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης της 

Αρχής. Αιτήματα και καταγγελίες προς τη Ρ.Α.Λ. προέρχονταν από το Υπουργείο Ναυτιλίας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και υπηρεσίες αυτού, δημόσιους φορείς διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων, παραχωρησιούχους, ιδιωτικές εταιρείες παροχής λιμενικών 

υπηρεσιών, άλλες ιδιωτικές εταιρίες – χρήστες λιμένων και ιδιώτες, και αφορούσαν κατά 

κύριο λόγο στα ακόλουθα θεματικά αντικείμενα: 

 θέματα Συμβάσεων Παραχώρησης Λιμένων 

 λιμενικά τέλη και χρεώσεις 

 τεχνικά έργα διαμόρφωσης και καθαρισμού λιμένων 

 προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος 

 λιμενικές υπηρεσίες:  

o αποκομιδής παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίων πλοίων 

o διαχείρισης ασυνόδευτων φορτίων και αυτοκινούμενων 

o φύλαξης και ασφάλειας 

 Θέματα νομοθεσίας λιμένων 

Πέραν των ανωτέρω, έως και 31.12.2017 ευρισκόταν σε εξέλιξη η εξέταση υποθέσεων με 

θεματικά αντικείμενα: 

 Φορτοεκφόρτωση χύδην φορτίων 

 Υπηρεσίες επιβατών υδατοδρομίων 

 Μελέτες διαχείρισης αποβλήτων 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2017 

17 

 

 Υπηρεσίες Ρυμούλκησης 

 Παραχωρήσεις / υποπαραχωρήσεις εντός λιμενικής ζώνης 

Στο Σχήμα 2.1 που ακολουθεί πραγματοποιείται εποπτική κατανομή του έργου της Αρχής 

για το 2017, περιλαμβανομένων των υποθέσεων σε εξέλιξη: 

Σχήμα 2.1: Κατανομή έργου Αρχής 

Όπως φαίνεται και από το ανωτέρω σχήμα, σχεδόν το 50% του έργου της Αρχής αφορά σε 

ρυθμιστικά μέτρα / οδηγίες και σχετικές αποφάσεις, καθώς και γνωμοδοτήσεις, ενώ η 

διαχείριση ζητημάτων που πηγάζουν από τον εποπτικό χαρακτήρα της Αρχής για τον λιμένα 

Πειραιά ξεπερνούν το 25%. Τέλος, ένα 28% αφορά σε θέματα εσωτερικής οργάνωσης και 

στελέχωσης της Αρχής.  

Κατωτέρω παρουσιάζονται οι Αποφάσεις, η Συνεδρίαση κατά την οποία ελήφθη, καθώς και 

το θεματικό της αντικείμενο. 

Πίνακας 2.2: Αποφάσεις Αρχής 2017 

Αριθμός 

Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης / 

Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

ΑΠΟΦΑΣΗ 17/2017 14/13.01.2017 

«Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής 

Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που 

Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας του 

Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 18/2017 17/10.03.2017 
Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για το έργο «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής 

στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που 
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Αριθμός 

Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης / 

Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του 

Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 19/2017 20/25.04.2017 

Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου «Κανονισμός 

Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων».  

ΑΠΟΦΑΣΗ 20/2017 21/12.05.2017 

Έγκριση από την Ρ.Α.Λ. του κειμένου «Κανονισμός 

Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 21/2017 22 /20.07.2017 

«Υπηρεσίες από πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή για 

την υποστήριξη της ΡΑΛ στη συμμόρφωση με τα 

συμπεράσματα της από 13.03.2017 Έκθεσης των 

Ορκωτών Ελεγκτών». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 22/2017 22 /20.07.2017 
Έγγραφο προς την Ρ.Α.Λ. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 

331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

ΑΠΟΦΑΣΗ 23/2017 22 /20.07.2017 

Επικύρωση εξουσιοδότησης προέδρου για τον ορισμό 

δικηγόρου και κατάθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

σε σχέση με την αίτηση ακύρωσης 1906/2017 και τις 

αιτήσεις αναστολής και προσωρινής διαταγής (154/2017) 

αντίστοιχα. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 24/2017 23 /28.08.2017 

Διατύπωση απόψεών Ρ.Α.Λ. στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. επί του 

από 9.08.2017 κατατεθειμένου κειμένου, αναφερομένου 

ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιά» 

ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2017 23 /28.08.2017 

Επικύρωση εξουσιοδότησης του Προέδρου περί ορισμού 

δικηγόρου αναφορικά με την προσφυγή της ανώνυμης 

εταιρείας «Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος». 

ΑΠΟΦΑΣΗ 26/2017 23 /28.08.2017 

Επικύρωση Εξουσιοδότησης του Προέδρου για την 

σύνταξη και αποστολή απαντητικού εγγράφου στο αριθμ. 

πρωτ. 51/2017/11-8-2017 έγγραφο Διοικητού Δ.Α.Λ.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 27/2017 24 /21.09.2017 

Παραληφθέντα στοιχεία, προβλεπόμενα από το Άρθρο 14 

(Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της Σύμβασης 

Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της 

Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 28/2017 24 /21.09.2017 Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί πρόσληψης 

ειδικού συνεργάτη-νομικού συμβούλου του Προέδρου 
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Αριθμός 

Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης / 

Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 29/2017 25 /30.10.2017 

Εξέταση καταγγελίας Διοικητού ΔΑΛ περί φερόμενης ως 

μη εμπρόθεσμης υποβολής Προσχεδίου Σχεδίου 

Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 30/2017 25 /30.10.2017 

Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για την Ανάθεση της 

Νομικής Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αιτήσεις 

Ακυρώσεων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου και 

Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 31/2017 26 /13.11.2017 

Προτάσεις επί του Άρθρου 106 του Σχεδίου Νόμου του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με τίτλο 

«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» το οποίο κατατέθηκε 

στη Βουλή στις 01-11-2017. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 32/2017 25 /30.11.2017 
Εξέταση καταγγελίας Διοικητού Δημόσιας Αρχής Λιμένων 

(αριθμ. πρωτ. 54/2017/11-08-2017) περί έδρας Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 33/2017 24 /21.09.2017 
Στοιχεία τακτοποίησης οφειλών τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. από 

το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 34/2017 27 /30.11.2017 

Καταγγελία της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions 

A.E. για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις λιμενικές 

εγκαταστάσεις του ΟΛΗ Α.Ε. για παροχή υπηρεσιών 

ασφαλείας. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 35/2017 27 /30.11.2017 

 Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Προμήθειας και 

Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και 

Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών 

Διαπραγμάτευσης απαιτούμενου εξοπλισμού χώρων 

γραφείου Ρ.Α.Λ.  

ΑΠΟΦΑΣΗ 36/2017 27 /30.11.2017 Καθήκοντα Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας 

ΑΠΟΦΑΣΗ 37/2017 26 /13.11.2017 
Ανακοίνωση - Ενημέρωση από τον κ. Αντιπρόεδρο για τη 

διαχείριση διαθεσίμων 
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Αριθμός 

Απόφασης 

Αρ. Συνεδρίασης / 

Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

ΑΠΟΦΑΣΗ 38/2017 26 /13.11.2017 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2017 

ΑΠΟΦΑΣΗ 39/2017 28 /22.12.2017 Προϋπολογισμός Ρ.Α.Λ. έτους 2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ 40/2017 28 /22.12.2017 

Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή 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 

ΑΠΟΦΑΣΗ 41/2017 28 /22.12.2017 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους 

Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τους 

ΑΠΟΦΑΣΗ 42/2017 27 /30.11.2017 
Έγγραφο προς την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αριθ. 

Πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

ΑΠΟΦΑΣΗ 43/2017 27 /30.11.2017 

Σύσταση Διαρκών Επιτροπών Ακροάσεων της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων σύμφωνα με το άρθρο 16 της Απόφασης 

329, «Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και 

Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» 

Κατωτέρω παρουσιάζεται η Συνεδρίαση κατά την οποία διατυπώθηκε κάθε γνωμοδότηση 

καθώς και το θεματικό αντικείμενο της ΓΙΑ ΤΟ 2017. 

Πίνακας 2.3: Γνωμοδοτήσεις 2017 

Αριθμός 

Γνωμοδότησης 

Αρ. Συνεδρίασης / 

Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

02/2017 15/20.01.2017 

Έγγραφο του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής προς τον Ο.Λ.Π. Α.Ε., σχετικά με τον διαγωνισμό 

για την πρόσληψη "Ανεξάρτητου Μηχανικού" και λοιπά 

σχετικά έγγραφα 

3/2017 19/07.04.2017 
Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση 

Αποβλήτων 

04/2017 27/30.11.2017 

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης αναδόχου 

για την «Παραχώρηση της Διαχείρισης και Λειτουργίας 

του Υδατοδρομίου Λιμένα Πατρών». 

Οι Αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις παρατίθενται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. 
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2.2 Παρακολούθηση Συμβάσεων Παραχώρησης 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 του Ν.4389/2016, «…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 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 ανωτέρω πλαίσια, η Ρ.Α.Λ. εποπτεύει για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου μια 

σειρά από ζητήματα αναφορικά με τις υποχρεώσεις της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που απορρέουν από το 

άρθρο 1 του Ν. 4404/2016 που κύρωσε τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

και του Ελληνικού Δημοσίου, καθώς και την προσφάτως ψηφισθείσα από τη Βουλή των 

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

Δυνάμει του Άρθρου 14 παρ. 1 της Σύμβασης Παραχώρησης, η Ο.Λ.Π. 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 Πειραιά, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 1 (δ) της Σύμβασης Παραχώρησης, τα οποία 

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

Η Αρχή αφού μελέτησε και ανέλυσε τα εν λόγω στοιχεία διατύπωσε τις θέσεις και 

προτάσεις της κατ’ Άρθρον και Παράρτημα 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης του ιδίου 

Νόμου (βλ. Απόφαση ΡΑΛ 27/2017). 

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.Π. Α.Ε. με τις απαιτήσεις του Άρθρου 17 και Παραρτήματος 17.1 της 
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Σύμβασης περί ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης συμμόρφωσής 

της.  

Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, η Ρ.Α.Λ. έχει ζητήσει την ενημέρωσή της από την 

Ο.Λ.Π. και πιο συγκεκριμένα: α) Πρωτόκολλο κατάστασης χώρων λιμένα και στοιχείων 

παραχώρησης, καθώς και Τεχνική Έκθεση VDD σύμφωνα με το Άρθρο 26 παρ. 3 της ΣΠ, β) 

Ανάλυση Μέγιστης Πιθανολογούμενης Ζημίας, σύμφωνα με την παρ. 4 του Παραρτήματος 

17.1 της ΣΠ, γ) Κατάλογο όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σύμφωνα με το Άρθρο 17 

παρ. 7 της ΣΠ, δ) Ύπαρξη περιπτώσεων μη ασφαλίσιμων κινδύνων, σύμφωνα με το Άρθρο 

17 παρ. 6 της ΣΠ και την παρ. 6.1 του Παραρτήματος 17.1, ε) Μεταβολές κατά την 

ανανέωση ασφαλίσεων μετά την 10.08.2016, σύμφωνα με την παρ. 5 του Παραρτήματος 

17.1, στ) Πιστοποιήσεις - Βεβαιώσεις των ασφαλιστικών εταιρειών ότι τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια είναι έγκυρα και εν ισχύ και καλύπτουν τους περιγραφόμενους κινδύνους, την 

ημερομηνία σύναψής τους, τη διάρκεια ισχύος τους καθώς και την πλήρη συμμόρφωσή 

τους με τους όρους που περιγράφονται στη ΣΠ, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 8 (στ) της 

ΣΠ, ζ) Τεκμηρίωση έγκαιρης πληρωμής ασφαλίστρων, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 8 (α) 

της ΣΠ, η) Γνωστοποιήσεις προς τους ασφαλιστές από 10.08.2016 οποιασδήποτε εν δυνάμει 

απαίτησης σύμφωνα με οποιαδήποτε ενεργή ασφάλιση, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 8 

(β) της ΣΠ.  

Η εξέταση των ως άνω υποβληθέντων ευρίσκεται σε εξέλιξη. 

Aναφορικά με το υποβληθέν Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. στον αρμόδιο 

Κυβερνητικό Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου, η Ρ.Α.Λ. διατύπωσε τις απόψεις της δυνάμει 

των διατάξεων του Άρθρου 6 παρ. 3(γ)(iv)(Δ) της Σύμβασης Παραχώρησης (Απόφαση 

24/2017), στο βαθμό που σχετίζονται με την προστασία, ασφάλεια και τις λειτουργικές 

πτυχές του αντίστοιχου Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (Master 

Plan). 

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

παρακολούθηση της Σύμβασης Παραχώρησης του Λιμένα Πειραιά, η ΡΑΛ: 

 Οργανώνει τακτικές και έκτακτες συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις στον 

Λιμένα Πειραιά σε συνεργασία με την Ο.Λ.Π Α.Ε και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό η 

ύπαρξη του οποίου προβλέπεται από τη Σύμβαση Παραχώρησης 

 Με την ιδιότητα της ασκούσας, από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου Αρχής, 

των δικαιωμάτων παρέμβασης στα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία, εντός 

του 2017 συντόνισε συσκέψεις συνεργασίας με το Υπουργείο Οικονομικών, την 

ΑΑΔΕ και την ΟΛΠ Α.Ε. για την μετακίνηση του Τελωνείου εντός του χώρου του τ. 

ΟΔΔΥ, για τη διευκόλυνση υλοποίησης της πρόσθετης επένδυσης που προτίθεται 

να υλοποιήσει η Ο.Λ.Π. Α.Ε. (Κέντρο Logistics). 
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2.3 Νομοθετικές Πρωτοβουλίες  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων εντός του 2017 προέβη σε μία σειρά νομοθετικών 

πρωτοβουλιών, στα πλαίσια των κανονιστικών της αρμοδιοτήτων και της υποστήριξης προς 

τις αρμόδιες Εθνικές Αρχές, με γνώμονα την καλή νομοθέτηση και την προσήκουσα 

ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών κανόνων δικαίου που διέπουν τις πτυχές λειτουργίας των 

λιμένων. 

Στις 2.6.2017 δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 1923 οι Κανονισμοί Ακροάσεων Προσώπων και 

Επιχειρήσεων και Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Οι εν λόγω 

Κανονισμοί ρυθμίζουν διεξοδικά τη διενέργεια ακροάσεων, μετά από αναφορά άλλης 

δημόσιας αρχής ή τρίτων ή αυτεπαγγέλτως, για τη διαπίστωση παράβασης των κανόνων 

που ρυθμίζουν τα ζητήματα παροχής υπηρεσιών στο λιμενικό τομέα και ανήκουν στις 

αρμοδιότητες της, σύμφωνα με τον Ν. 4389/2016 και τη διαδικασία διερεύνησης κάθε 

καταγγελίας που κατατίθεται στην Ρ.Α.Λ. από φυσικό ή νομικό πρόσωπο για παραβάσεις 

σχετικά με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. αντίστοιχα. 

Όσον αφορά τη γνωμοδοτική υποστήριξη προς άλλες Εθνικές Αρχές, η ΡΑΛ απέστειλε 

προτάσεις περί το άρθρου 106 σχεδίου νόμου και νυν άρθρο 105 Ν. 4504/2017 που αφορά 

την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίου (Απόφαση ΡΑΛ 31/2017). 

Περαιτέρω μέσα στο 2017 πραγματοποιήθηκε επίσης: α) επεξεργασία νομοτεχνικών 

βελτιώσεων και πρωτοβουλιών σχετικά με άρθρα του Ν. 4389/2016 που διέπουν τη Αρχή, 

στις οποίες περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για διεξαγωγή διαιτησίας από την Αρχή. Οι 

σχετικές προτάσεις αναμένεται να ενταχθούν σε σχέδιο νόμου και να ψηφισθούν εντός του 

πρώτου εξαμήνου του 2018, και β) επεξεργασία του Κανονισμού Δεοντολογίας των Μελών 

και Εργαζομένων της ΡΑΛ, σε συνεργασία με το ΥΝΑΝΠ. Η έκδοσή του Κανονισμού αυτού 

σε ΦΕΚ αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018. 

Σε εξέλιξη το 2017 ευρίσκονταν επίσης: 

 Μελέτη και επανεξέταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 

Β’ 412/06-03-2009) «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 και της υπ’ αριθμ. 2000/59/ΕΚ 

οδηγίας», η οποία ενσωμάτωσε τις ανωτέρω δύο οδηγίες στην ελληνική έννομη 

τάξη. Η ΚΥΑ 8111.1/41/2009 αποτελεί το νομικό πλαίσιο για την παροχή της 

υπηρεσίας της διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στους 

λιμένες με παράλληλη έμφαση στην περιβαλλοντική προστασία του λιμένα.  

 Εκπόνηση προτάσεων νομοτεχνικής βελτίωσης του σχεδίου της Σύμβασης 

Παραχώρησης της ΟΛΘ ΑΕ. 

Ειδικά για το τελευταίο σημείο, η Αρχή με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

του Ελληνικού Δημοσίου, του πλαισίου συνεργασίας με τον Επενδυτή και τη βελτίωση 

της λειτουργικότητας της Σύμβασης, απέστειλε επιστολή με τις παρατηρήσεις και 
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προτάσεις της προς την ΤΑΙΠΕΔ. Α.Ε. και σε κάθε αρμόδιο φορέα του Ελληνικού 

Δημοσίου προ της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου. Αντίστοιχα διατύπωσε τις 

παρατηρήσεις της ενώπιον της Βουλής των Ελλήνων κατά τη συζήτηση του Σχεδίου 

Kυρωτικού Νόμου. 

2.4 Συμβουλευτικό Έργο – Συμμετοχή σε Επιτροπές - Διαβουλεύσεις 

Η Ρ.Α.Λ. στα πλαίσια του θεσμικού της ρόλου, εντός του 2017 συμμετείχε με εκπρόσωπο 

τον Πρόεδρο της Αρχής και αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο, στις ακόλουθες Επιτροπές: 

 Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), συντονιζόμενη από τον Γ.Γ Λιμένων 

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το έργο της Επιτροπή 

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

άρθρο 44 του Ν.4150/2013, και το άρθρο 31 του Ν.4368/2016, ενώ ο τρόπος 

λειτουργίας της στις σχετικές αποφάσεις Υπουργού Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β’ 1242/05-09-

2005) 

 Επιτροπή Αναδιάρθρωσης του Θεσμικού Πλαισίου των Ακτοπλοϊκών 

Συγκοινωνιών, συντονιζόμενη από τον Γ.Γ Ναυτιλίας του ΥΝΑΝΠ το έργο της 

οποίας είναι η μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, ολοκληρωμένου σχεδίου για τη βελτίωση του θεσμικού 

πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών σύμφωνα με την Αρ.Πρ.:1000.0/25885/ 

2017/05-04-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ. 

 Ομάδα Εργασίας για τη διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου με πεδίο εφαρμογής 

τόσο τα πλοία όσο και τις εγκαταστάσεις ξηράς για τη χρήση του Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) ως ναυτιλιακού καυσίμου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ: 

2070.0/ 7908/2017/31-01-2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ/Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./ΚΕΠ/ΔΚΓ΄ 

Η Ρ.Α.Λ. αναγνωρίζοντας τη σημασία των υπηρεσιών διαχείρισης και συλλογής αποβλήτων 

για την εύρυθμη λειτουργία των λιμένων και την προστασία του περιβάλλοντος, 

διοργάνωσε διαβούλευση με θέμα την «Διαχείριση απόβλητων πλοίων στους ελληνικούς 

λιμένες: Ένας ή περισσότεροι πάροχοι», η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του 

Ιδρύματος Ευγενίδου στις 15/02/2017 με τη συμμετοχή φορέων της αγοράς και χρηστών 

των εν λόγω υπηρεσιών. 

Επιπρόσθετα, με πρωτοβουλία της Αρχής διοργανώθηκε διαβούλευση με θέμα: 

«Μεθοδολογία και καθορισμός των τελών λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών» 

η οποία πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου στις 26/04/2017  

Τέλος, η ΡΑΛ στις 22/09/2017 συμμετείχε στην ημερίδα που διοργάνωσαν ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ., το 

Ε.Β.Ε.Α. και η Ο.Φ.Α.Ε με θέμα “Προς μία Εθνική Στρατηγική Μεταφορών” υπό την αιγίδα 

των Υπουργείων Υποδομών & Μεταφορών καθώς και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκκίνησης του έργου της Εθνικής 

Στρατηγικής Μεταφορών και είχε στόχο την ενημέρωση αρχών και στελεχών που 

εμπλέκονται στο έργο αυτό για τα κρίσιμα θέματα μεταφορών καθώς και θέματα 
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ενδιαφέροντος των επιμέρους κλάδων. Ο Πρόεδρος της Αρχής παρουσίασε τον ρόλο και 

την αποστολή της Αρχής, τον λόγο δημιουργίας της, τις εποπτικές, κανονιστικές, 

ρυθμιστικές, διαμεσολαβητικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες της, την λειτουργία τους, 

στόχους και τις προοπτικές και ανέλυσε τα βασικά σημεία του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 

352/2017, που αφορά στην ενίσχυση του ανταγωνισμού στην παροχή των κυριότερων 

λιμενικών υπηρεσιών. 
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3 Οικονομικός Απολογισμός και Προγραμματισμός 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται συνοπτικός απολογισμός για το 2017, με έμφαση 

στην πορεία των εσόδων της Αρχής. Παρατίθενται στοιχεία εσόδων – εξόδων και 

συνοπτικές απολογιστικές καταστάσεις για το 2017, καθώς και προϋπολογισμός για το 

2018.  

3.1 Πορεία Εσόδων 2017 

Η Ρ.Α.Λ. δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Τα έσοδα της Αρχής προέρχονται 

αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος 0,2% επί των ετήσιων εσόδων κάθε εμπορικού 

λιμένος, των Λιμενικών Ταμείων και 0,3% για τους Οργανισμούς Λιμένων.  

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με το Ν. 4389/2016 (Α’ 94) για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 

η Αρχή εισπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και εισπράττεται ετησίως, σύμφωνα με 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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 μικτών 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, καθώς και των ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης 

λιμένων. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 

διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού.  

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο κοινής υπουργικής 

απόφασης, για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ως άνω 

τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 340/2014 (Β΄ 924) κοινής υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

(Ρ.Α.Λ.)», η οποία εξεδόθη κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 43 του ν. 

4150/2013, όπως ισχύει.  

Για το 2017, τα σχετικά έσοδα της Αρχής διαμορφώθηκαν στις 659.324 € και 

παρουσιάζονται εποπτικά ανά κατηγορία φορέα στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 3.1: Κατανομή Εσόδων 2017 από Τέλη 

Όπως φαίνεται και από το ανωτέρω σχήμα, η συντριπτική πλειοψηφία των εσόδων της 

Αρχής (87%) προέρχεται από Οργανισμούς Λιμένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

εισπράξεις της Αρχής, λόγω ετεροχρονισμών στις πληρωμές, δεν αντικατοπτρίζουν 

επακριβώς τον κύκλο εργασιών και, εν γένει, τη δραστηριότητα του λιμενικού κλάδου στην 

Ελλάδα, πλην όμως αποτελούν μια γενική ένδειξη. 

Στα σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι εισπράξεις για το 2017 από 

Οργανισμούς Λιμένων, Λιμενικά (Κρατικά) Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

αντίστοιχα. 

Σχήμα 3.2: Έσοδα Τελών 2017 από Οργανισμούς Λιμένων 
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Από τους Οργανισμούς Λιμένων, η μεγάλη πλειοψηφία των συνολικών εισπράξεων της 

Αρχής προέρχονται από τους λιμένες Πειραιά (Ο.Λ.Π. Α.Ε. - 57,2%) και Θεσσαλονίκης 

(Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - 27,29%). Για το 2017 οι υπόλοιποι Οργανισμοί συνεισέφεραν το 15,5% των 

εσόδων της Αρχής, οι οποίοι αναλύονται περαιτέρω στο σχήμα που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3.3: Κατανομή Εσόδων Τελών 2017 ανά Οργανισμό Λιμένα  

Από 9 Λιμενικά Ταμεία, οι εισπράξεις της Αρχής για το 2017 ανήλθαν στα 7.767 €, εκ των 

οποίων σχεδόν το 50% από το Λ.Τ. Χανίων. 

 

Σχήμα 3.4: Ποσοστό Εσόδων από Τέλη 2017 ανά Λιμενικό (Κρατικό) Ταμείο  
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Από τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, οι εισπράξεις της Αρχής για το 2017 ανήλθαν στα 

77.158€. Σημειώνεται ότι οι δύο μεγαλύτερες πηγές τελών από τη συγκεκριμένη κατηγορία 

προέρχονται από 31 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, τα οποία συνεισφέρουν λιγότερο από 2% 

έκαστο και παρουσιάζονται ομαδοποιημένα, χάριν οικονομίας, ως «Λοιπά ΔΛΤ». Τέλος, οι 

στις εισπράξεις τελών 2017 από το Δ.Λ.Τ. Ν. Δωδεκανήσου εμφανίζονται ιδιαίτερα 

αυξημένες λόγω καταβολής οφειλών προηγούμενων ετών. 

 

Σχήμα 3.5: Έσοδα από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 2017 

3.1.1 Ανασκόπηση Εσόδων – Εξόδων 2014-2017 

Τα έσοδα της Αρχής παραμένουν σε μεγάλο βαθμό σταθερά από την ίδρυση της μέχρι 

σήμερα, ενώ τα έξοδα αυξάνονται σταδιακά, λόγω α) της αύξησης της εν γένει 

δραστηριότητας της Αρχής και των αναγκών για έκδοση αποφάσεων και κανονισμών και β) 

λόγω της αύξησης του στελεχιακού της δυναμικού από αποσπάσεις προσωπικού από 

υπηρεσίες του Δημοσίου, ειδικά τα τελευταία δύο έτη. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2016 ο 

αριθμός των αποσπασμένων που μισθοδοτούντο από την Αρχή ήταν 3, ενώ από τον Μάιο 

του 2017 ο αριθμός τους διαμορφώθηκε στους 5 εργαζόμενους. Η πορεία εσόδων – εξόδων 

της Αρχής για τα έτη 2014 – 2017 συνοψίζονται εποπτικά στο Σχήμα 3.6 που ακολουθεί: 
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Σχήμα 3.6: Πορεία Εσόδων- Εξόδων 2014-2017  

Σημειώνεται ότι στα αναφερόμενα έσοδα δεν έχουν συμπεριληφθεί πιστωτικοί τόκοι / 

λοιπά έσοδα. Στην ενότητα 3.2 που ακολουθεί πραγματοποιείται συνοπτικός απολογισμός 

για το 2017 και στην ενότητα 3.3 παρουσιάζεται συνοπτικός προϋπολογισμός για το 2018.  

3.2 Αποτελέσματα Χρήσης - Οικονομικός Απολογισμός 2017 

Για τη χρήση του έτους 2016, όπως αυτή απεικονίζεται στις Λογιστικές Καταστάσεις της 31ης 

Δεκεμβρίου 2016, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 682.636,69 €. Αναλυτικότερα, τα έσοδα 

από ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στα 670.985,07 και τα έσοδα κεφαλαίων (πιστωτικοί τόκοι 

και συναφή έσοδα) στα 11.651,62 €, με τα λειτουργικά έξοδα να ανερχονται στα 249.255,55 

€. Το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2016 μετά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

(Ισολογισμός, Ισοζύγιο και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης 2016) ήταν θετικό, στα 

433.381,14€ 

Για τη χρήση του έτους 2017, όπως αυτή απεικονίζεται στις προσωρινές Λογιστικές 

Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2017, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν ελαφρώς μειωμένα 

κατά 1,8% σε σχέση με το 2016 στα 670.045,14 €. Αναλυτικότερα, τα έσοδα από 

ανταποδοτικά τέλη ανήλθαν στα 659.324,30 € και τα έσοδα κεφαλαίων στα 10.214,17 €, με 

τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για πάγιο εξοπλισμό να διαμορφώνονται 

στα 323.302,0 €. Για το 2017 το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2017 ήταν πάλι θετικό, στα 

346.743,14 €. 
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Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται παράθεση προϋπολογισθέντων και απολογιστικών 

στοιχείων εσόδων της Αρχής για τις χρήσεις 2016 και 2017. 

Πίνακας 3.1: Έσοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2016-2017) 

ΚΑΕ 
Προϋπολογισμός 

2016 
Απολογισμός 

2016 
Προϋπολογισμός 

2017 
Απολογισμός 

2017 

Έσοδα από τέλη 650.000 670.985,1 650.000 659.324,3 

Λοιπά έσοδα - - - 506,7 

Έσοδα Κεφαλαίων 10.000 11.651,6 3.000 10.214,2 

Σύνολο Εσόδων 660.000 682.636,7 653.000 670.045,1 

Ποσά σε € 

Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα λειτουργικά έξοδα που 

πραγματοποίησε η Αρχή, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους απολογισμούς των ετών 2016 

και 2017, σε υψηλό επίπεδο ανάλυσης, καθώς και η πρόβλεψη εξόδων του 

προϋπολογισμού της για το έτος 2018 (Απόφαση ΡΑΛ 39/22.12.2017). 

Πίνακας 3.2: Έσοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2016-2017) 

Είδος Εξόδου 
Προϋπολογισμός 

2016 
Απολογισμός 

2016 
Προϋπολογισμός 

2017 
Απολογισμός 

2017 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπ. 250.000 177.084,3 360.000 280.273,4 

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 100.000 45.068,2 50.000 30.999,8 

Παροχές Τρίτων 30.000 13.908,6 30.000 74,4 

Διάφοροι Φόροι -Τέλη 40.000 2.114,1 20.000 1.370,6 

Διάφορα Έξοδα 80.000 9.750,8 60.000 9.472,6 

Τόκοι 5.000 93,0 1.000 165,1 

Κεφαλαιακές Δαπάνες 55.000 1.236,6 48.000 946,1 

Σύνολο Εξόδων 560.000 249.255,5 569.000 323.302,0 

Ποσά σε € 

Το αποτέλεσμα (Έσοδα – Έξοδα) έτους 2017 παρουσιάζει υπερβάλλουσα θετική απόκλιση 

(πλεόνασμα) ποσού  346.743,14 €, το οποίο οφείλεται στους εξής παράγοντες: 

i Στις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού λόγω της μη ολοκλήρωσης εντός του 2017 

διαδικασίας επιλογής μέσω ΑΣΕΠ 11 νέων υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ (ήτοι, 9 

θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και 1 

ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού) και πρόσληψής τους από την Αρχή, η οποία ευρίσκεται 
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ακόμα (03.2018) σε εξέλιξη, με τα δύο πρώτα στελέχη να αναμένονται να 

αναλάβουν καθήκοντα τον Απρίλιο του 2018. 

ii Στο λογαριασμό 61, δεδομένου ότι η εγκατάσταση και παράδοση λογισμικού 

οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης βρισκόταν σε εξέλιξη μέχρι την 31η 

Δεκεμβρίου 2017. 

iii Στο λογαριασμό 14 (Κεφαλαιακές Δαπάνες - Αγορές Παγίων), καθότι ευρισκόταν σε 

εξέλιξη η έρευνα αγοράς για προμήθεια επίπλων και ηλεκτρονικών υπολογιστών 

για την κάλυψη των αναγκών του νέου προσωπικό της Αρχής. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2017 θα 

διαμορφωθεί και θα οριστικοποιηθεί μετά τον τακτικό έλεγχο του διαχειριστικού έτους 

2017 από Ορκωτούς Ελεγκτές. 

3.3 Προϋπολογισμός 2018 

Η Αρχή συντάσσει προϋπολογισμό για κάθε έτος οικονομικής διαχείρισης, ο οποίος 

υποβάλλεται προς έγκριση στον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και στον 

Υπουργό Οικονομικών. 

Σύμφωνα με το άρθρο 125 παρ 3 του Ν. 4389/2016 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. Ο έλεγχος των 

οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και οικονομικών καταστάσεων 

πραγματοποιείται από 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. 

Η πρόβλεψη εσόδων- εξόδων του προϋπολογισμού της για το έτος 2018, όπως εκτιμήθηκε 

και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Αρχής (Απόφαση ΡΑΛ 39/22.12.2017 και Απόφαση 

Προέδρου 5/2017) και, στη συνέχεια, κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τον Υπουργό 

Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών και δημοσιεύθηκε στο 

διαδικτυακό τόπο της Ρ.Α.Λ. και στον ιστότοπο «Διαύγεια», παρουσιάζεται συνοπτικά 

στους πίνακες 3.3 και 3.4 που ακολουθούν: 

Πίνακας 3.3: Προϋπολογισθέντα Έσοδα (2018) 

Είδος Εσόδου Προϋπολογισμός 2018 

Έσοδα από τέλη υπέρ Ρ.Α.Λ. 695.000 

Πιστωτικοί τόκοι 10.300 

Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων (τεκμαρτά) 150.000 

Επιστροφές  10.000 
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Είδος Εσόδου Προϋπολογισμός 2018 

Σύνολο Εσόδων 865.300 

Ποσά σε € 
 

Τα έσοδα της Αρχής από τέλη, αναμένονται ελαφρώς αυξημένα, λόγω αναμενόμενης 

αύξηση της λιμενικής δραστηριότητας.  

Πίνακας 3.4: Προϋπολογισθέντα Έξοδα (2018) 

Είδος Εξόδου Προϋπολογισμός 2018 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 621.400 

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 64.400 

Παροχές Τρίτων 4.500 

Διάφοροι Φόροι -Τέλη 150.000 

Διάφορα Έξοδα 37.200 

Κεφαλαιακές Δαπάνες 66.500 

Σύνολο Εξόδων 944.000 

Ποσά σε € 

Ο προϋπολογισμός εξόδων της Αρχής για το 2018 παρουσιάζει απόκλιση ποσού 87.700 € σε 

σχέση με τα προϋπολογιζόμενα έσοδα, η οποία οφείλεται στους εξής παράγοντες: 

i σε εφ’ άπαξ κεφαλαιουχικές δαπάνες / επενδύσεις για την προμήθεια γραφείων, 

ερμαρίων, λοιπών επίπλων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και λογισμικού για την 

κάλυψη των αναγκών των νεοπροσλαμβανόμενων. 

ii σε εφ’ άπαξ δαπάνες καθώς και υποδομές για την σταδιακή αποδέσμευση της 

Αρχής από τα πληροφορικά και τηλεπικοινωνιακά συστήματα του Λιμενικού 

Σώματος. Οι σχετικές κεφαλαίακές και λειτουργικές δαπάνες θα αφορούν σε 

κεντρικές μονάδες (servers), στοιχεία δικτύου, μονάδες αποθήκευσης, λογισμικό 

διαχείρισης επιχειρησιακών λειτουργιών κ.α. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι έως τις 

31.12.2017, πέραν των Η/Υ του υφιστάμενου προσωπικού και του προσφάτως 

εγκατασταθέντος συστήματος λογιστικής διαχείρισης, στην Αρχή απουσίαζε κάθε 

άλλου είδους πληροφοριακή υποδομή.  

iii σε εφ’ άπαξ δαπάνες για εκπόνηση απαραίτητων Κανονισμών για την 

ολοκληρωμένη λειτουργία της Αρχής 

Σημειώνεται ότι στην χρήση του 2018 το κόστος μισθοδοσίας αναμένεται να 

υπερδιαπλασιαστεί, καθότι επίκειται πρόσληψη, μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ, 11 νέων 

υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ., ενός δικηγόρου με έμμισθη εντολή και ενός ειδικού συνεργάτη, 
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προκειμένου να στελεχωθεί η Αρχή. Έως 31.12.2017, εκτός της Διοίκησης, οι 

μισθοδοτούμενοι από την Αρχή εργαζόμενοι ανέρχονταν στους 5. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι από το 2018 και μετά, οι φόροι, κρατήσεις και τέλη υπέρ 

του Δημοσίου θα προσμετρώνται σε ειδική κατηγορία εσόδων ως τεκμαρτά και τα οποία θα 

ισοσκελίζονται στα έξοδα από την αντίστοιχη κατηγορία, όταν αποδίδονται. Ως εκ τούτου, 

προκειμένου να είναι συγκρίσιμος ο απολογισμός του 2017 με το προϋπολογισμό του 2018, 

θα πρέπει να λαμβάνονται υπ’όψιν μόνον τα έσοδα από τέλη υπέρ Ρ.Α.Λ. και οι πιστωτικοί 

τόκοι. 
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4 Οργάνωση και Στελέχωση της Αρχής 

4.1 Οργανόγραμμα και Στελέχωση 

Η Οργάνωση της Αρχής διέπεται από το Ν.4389/2016 και το Π.Δ. 19/2016, όπως ισχύει, ήτοι 

τα άρθρα 6,7 και 9 έως 15 των κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του τελευταίου.  

Αναλυτικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί το ανώτατο όργανο της Αρχής και 

αρμόδιο να εκδίδει αποφάσεις. Υπό του Δ.Σ. βρίσκονται ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και 

Εισηγητές της Αρχής, οι οποίοι σύμφωνα με τον Ν.4389/2016 είναι ανώτατοι κρατικοί 

λειτουργοί, και όπως τα υπόλοιπα Μέλη του Δ.Σ., απολαμβάνουν προσωπικής και 

λειτουργικής ανεξαρτησίας. 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. 

Η διοίκηση της Αρχής επικουρείται από: (α) τη Γραμματεία, (β) το Γραφείο Νομικής 

Υποστήριξης και (γ), Γραφείο Επικοινωνίας. Τα δύο τελευταία είναι αυτοτελή και υπάγονται 

απευθείας στον Πρόεδρο. Στον Πρόεδρο υπάγονται επίσης 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. 

Το οργανόγραμμα παρουσιάζεται εποπτικά στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί: 
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Σχήμα 4.1: Οργανόγραμμα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Οι οργανικές θέσεις της Αρχής, εκτός της Διοίκησης είναι 35, εκ των οποίων στελεχωμένες 

ήταν οι 8. Με βάση τα υφιστάμενα επίπεδα εσόδων είναι εφικτή η μισθοδοσία περί των 20 

στελεχών, εξαιρουμένων των στελεχών εκ του Λιμενικού Σώματος. 

Έως και την 31 Δεκεμβρίου 2017 η στελέχωση είχε ως εξής: 

 Γραμματεία, Γραφείο Τύπου, Τμ, Εποπτείας, 3 στελέχη εκ των οποίων οι δύο εκ του 

Λιμενικού Σώματος 

 Επιστημονικοί Συνεργάτες, 1 στέλεχος – Νομικός Σύμβουλος 

 Τμ. Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων, 1 στέλεχος 

 Τμ. Οικονομικής Διαχείρισης, 1 στέλεχος 

 Τμ. Διοίκησης Προσωπικού, 1 στέλεχος 

 Τμ. Τεχνολογίας Πληροφορικής, 1 στέλεχος 

4.1.1 Προσλήψεις 2018 

Η Πολιτεία εντός του 2017 έκρινε απαραίτητη την περαιτέρω στελέχωση της Αρχής, 

προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στο έργο της, που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα 
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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 2017 ξεκίνησαν οι διαδικασίες στελέχωσης 11 θέσεων της 

Αρχής μέσω ΑΣΕΠ και μιας θέσης νομικού συμβούλου μέσω ειδικής επιτροπής, 

προβλεπόμενης από το άρθρο 43 του Ν.4194/2013 (Α΄208) με συμμετοχή του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και της Ρ.Α.Λ. 

Ειδικά για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, η διαμορφώθηκαν προκυρήξεις για την πρόσληψη 9 

στελεχών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου και 2 στελεχών Ι.Δ.Α.Χ. σε θέσεις Διοικητικού Προσωπικού, οι οποίες 

δημοσιεύθηκαν με αριθμό 1Ε/2017 (ΦΕΚ 7/15.02.2017 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) και 

7κ/ 2017 (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) 

Συγκεκριμένα: 

Α) Οι 9 εργαζόμενοι της με αριθμό 1Ε/2017 προκήρυξης προβλέπεται να τοποθετηθούν 

ως εξής: 

(i) στη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς και τα τμήματα: 

(α) Τμ. Εποπτείας Αγοράς μία θέση, με αντικείμενο κυρίως την εποπτεία των    

λιμένων και της αγοράς λιμενικών υπηρεσιών σε σχέση με ζητήματα 

ανταγωνισμού, ερευνών κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, τιμολόγησης, 

κρατικών ενισχύσεων και διαφάνειας.  

(β)   Τμ. Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης δύο θέσεις, με αντικείμενο κυρίως    

τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση τεχνικών, οικονομικών, λογιστικών 

και εμπορικών στοιχείων νομικών ή φυσικών προσώπων παροχής λιμενικών 

υπηρεσιών, προσδιορισμός λιμενικών τελών, επίβλεψη μελετών και ερευνών 

αγοράς σε θέματα αρμοδιότητας της Ρ.Α.Λ., παρακολούθηση υποθέσεων 

ανταγωνισμού, εισήγηση νομοθετικών και ρυθμιστικών διατάξεων για την 

διασφάλιση του ελεύθερου ανταγωνισμού  

(γ)  Τμ. Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων, δύο θέσεις με αντικείμενο κυρίως 

την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μελέτης, κατασκευής και συντήρησης 

λιμενικών έργων, αξιολόγηση χρονοδιαγραμμάτων κ.α. 

(ii) στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης στα τμήματα:  

(α) Οικονομικής Διαχείρισης δύο θέσεις, με αντικείμενο κυρίως την οργάνωση και 

λειτουργία λογιστηρίου, σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού και 

ισολογισμού, μισθοδοσία / ασφαλιστικές εισφορές και είσπραξη εσόδων. 

(β) Διοίκησης Προσωπικού μία θέση, με αντικείμενο κυρίως με το χειρισμό όλων 

των θεμάτων που άπτονται του ανθρώπινου δυναμικού της Αρχής 

(υπηρεσιακή κατάσταση και εξέλιξη, άδειες, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης) 
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(γ) Τεχνολογίας − Πληροφορικής και Επικοινωνιών μία θέση με αντικείμενο τον 

σχεδιασμό και λειτουργία των πληροφοριακών υποδομών, την επιμέλεια και 

συντήρηση του ιστότοπου της Αρχής και την εκπόνηση προτάσεων 

χρηματοδότησης για έργα πληροφορικής. 

Β) Οι 2 εργαζόμενοι της με αριθμό 7Κ/2017 προκήρυξης ΑΣΕΠ θα αναλάβουν τις εξής 

θέσεις: 

(α) Διοικητικού Οικονομικού: Παροχή γραμματειακής υποστήριξης προς τον Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο και τους Εισηγητές της Ρ.Α.Λ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, 

γραμματειακή υποστήριξη των συνεδριάσεων, των επιτροπών και των 

συγκροτούμενων ομάδων εργασίας, κ.α. 

(β) Διοικητικού Λογιστικού: Τήρηση των προβλεπόμενων από την κείμενη νομοθεσία 

βιβλίων και στοιχείων, έκδοση χρηματικών ενταλμάτων, συμψηφιστικών δελτίων 

και εντολών προς τα τραπεζικά ιδρύματα, κ.α. 

Η κάλυψη αυτών των θέσεων στην καίρια περίοδο που διανύουμε θα δώσει ώθηση στις 

αναπτυξιακές της προοπτικές και στο ήδη αυξημένο έργο της τόσο το ρυθμιστικό όσο και το 

εποπτικό.  
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5 Δράσεις και Στόχοι για το 2018+ 

Πέραν των Πεπραγμένων του 2017, στην παρούσα ενότητα πραγματοποιείται παράθεση 

των κυριότερων δράσεων και πρωτοβουλιών, οι περισσότερες εκ των οποίων ήδη 

ξεκίνησαν εντός του 2017. Προϋπόθεση για την ολοκλήρωσή τους εντός 18 μηνών αποτελεί 

η στελέχωση και η ωρίμανση νομοθετικών προτάεων της Αρχής. 

Οι δράσεις και πρωτοβουλίες περιλαμβάνουν τόσο θέματα εσωτερικής οργάνωσης και 

διαδικασιών, με Έκδοση νέων Κανονισμών, Ανάπτυξη Λειτουργίας Διαιτησίας, Έσοδα από 

Ιδιωτικούς Λιμένες και Τερματικά, και Πληροφοριακές Υποδομές, όσο και σε ζητήματα που 

άπτονται τόσο των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της Αρχής (Καταγραφή Αγοράς Λιμενικών 

Υπηρεσιών), όσο και των εποπτικών της Αρμοδιοτήτων (Παρακολούθηση Σύμβασης 

Παραχώρησης Λιμένα Θεσσαλονίκης). 

Ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των προβλεπόμενων δράσεων: 

Έκδοση Κανονισμών 

Σημαντικό έργο υποδομής, τόσο για την εσωτερική λειτουργία, όσο και σε σχέση με την 

εξειδίκευση και τις διαδικασίες εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της Αρχής, θα αποτελέσει η 

εκπόνηση και η έκδοση σε ΦΕΚ απαραίτητων Κανονισμών. Για το 2018 οι Κανονισμοί σε 

άμεση προτεραιότητα είναι: 

 Κανονισμός Δεοντολογίας – ήδη αναμένεται έγκρισή του από το Υπουργείο 

Ναυτιλίας 

 Κανονισμός Βαθμονόμησης Καταγγελιών / Υποθέσεων 

 Κανονισμός Αρχείων, Διαβάθμισης και Διαχείρισης Εγγράφων / Δεδομένων 

 Κανονισμός Διαιτησίας 

Παρακολούθηση Σύμβασης Παραχώρησης Λιμένα Θεσσαλονίκης 

Η από 21-12-2017 υπογραφή της Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ 

και του Προτιμώμενου Επενδυτή «South Europe Gateway Thessaloniki (SEGT) Limited», που 

οδήγησε τη διαπίστωση μη πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης από την Αρχή, βάσει 

Ν.3489/2016 Α.114,  η από 25-01-2018 έγκριση του Σχεδίου Σύμβασης Παραχώρησης από 

το Δ.Σ της Ο.Λ.Θ Α.Ε και η επικείμενη, εντός Φεβρουαρίου 2018 κύρωση με Νόμο της 

Σύμβασης Παραχώρησης από τη Βουλή, σηματοδοτούν από πλευράς Ρ.Α.Λ. της έναρξης της 

παρακολούθησης της εν λόγω Σύμβασης. Με βάση το εξειδικευμένο προσωπικό της Αρχής, 

αλλά και την μέχρι σήμερα συσσωρευμένη τεχνογνωσία της παρακολούθησης της 

Σύμβασης Παραχώρησης του Λιμένα Πειραιά, η Ρ.Α.Λ. θα παρακολουθεί στενά την εν λόγω 

σύμβαση σε σχέση με τα επίπεδα εξυπηρέτησης του λιμένα, τους χρηματοοικονομικούς 

στόχους και εν γένει τη συμβατική τάξη, βάσει προδιαγεγραμμένων διαδικασιών, καθώς 

και προγραμματισμένων και έκτακτων επιθεωρήσεων. 
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Καταγραφή Αγοράς Λιμενικών Υπηρεσιών 

Ιδιαίτερα σημαντικό έργο που θα αποτελέσει βάση για την βελτίωση της πληροφόρησης, 

αλλά και της αποτίμησης της κατάστασης του ανταγωνισμού στην αγορά των λιμενικών 

υπηρεσιών, καθώς και των σχετικών χρεώσεων θα αποτελέσει η ενδελεχής Καταγραφή της 

Αγοράς των Λιμενικών Υπηρεσιών. Τελικός στόχος θα αποτελέσει η σχηματοποίηση και 

διαρκής συντήρηση μιας βάσης δεδομένων στην οποία θα καταγράφονται οι παρεχόμενες 

υπηρεσίες στους ελληνικούς λιμένες, ο όγκος τους και οι χρεώσεις, καθώς και οι σχετικές 

συμβάσεις. Η καταγραφή αυτή θα υποστηρίξει την τόσο την τεκμηρίωση των αποφάσεων 

της Αρχής σε σχέση τις ρυθμιστικές της αρμοδιότητες, τη μεθοδολογία των χρεώσεων ανά 

λιμενική υπηρεσία, όσο και τις αναπτυξιακές της προτάσεις για το Εθνικό Λιμενικό 

Σύστημα. 

Ανάπτυξη Λειτουργίας Διαιτησίας 

Ως αποτέλεσμα νομοθετικών πρωτοβουλιών που ξεκίνησαν το β’ εξαμήνου του 2017 για 

την επέκταση των αρμοδιοτήτων της Αρχής, το 2018 θα αποτελέσει το έτος στο οποίο θα 

τεθούν οι βάσεις ανάπτυξης της δραστηριότητας της Αρχής στον τομέα της διαιτησίας. Η 

υλοποίηση των σχετικών δράσεων αυτών από Ρυθμιστική Αρχή προσδίδει ένα ειδικό βάρος 

στη σοβαρότητα του εγχειρήματος και αξιοπιστία σε σχέση με την ποιότητα του τελικού 

αποτελέσματος, που εν γένει αποτελεί προαπαιτούμενο για τη διαιτησία.  

Η δραστηριότητα αυτή αφ’ ενός αναμένεται να συνεισφέρει στην τόνωση των ναυτιλιακών 

και λιμενικών συστάδων και μεσοπρόθεσμα στην ανάπτυξη του Πειραιά ως ένα διεθνές 

ναυτιλιακό κέντρο αποφάσεων, και αφ’ ετέρου θα αποτελέσει μια πρόσθετη πηγή εσόδων 

που θα κατευθυνθεί στη βελτίωση του εποπτικού, ρυθμιστικού και γνωμοδοτικού έργου 

της Αρχής. 

Έσοδα Από Ιδιωτικούς Λιμένες και Τερματικά 

Με δεδομένο ότι βάσει του Α.124 Π.1 του Ν.4389/2016, δίδεται η δυνατότητα στην Αρχή να 

να τα εισπράττει τέλος 0,2 - 0,3% από δημόσιους όσο και ιδιωτικούς λιμένες που ορίζονται 

στην ΚΥΑ 8111/41/2009, ήτοι στο σύνολο των λιμενικών εγκαταστάσεων, σημαντικός 

εσωτερικός στόχος της Αρχής αποτελεί η αναζήτηση του τέλους και από ιδιωτικούς φορείς.  

Στόχος της Αρχής για το 2018 αποτελεί η σχηματοποίηση νομοθετικής πρότασης προς την 

Πολιτεία και υλοποίηση ενός εφαρμόσιμου πλαισίου για την συλλογή του τέλους από 

ιδιωτικούς λιμένες και τερματικά που δεν εξυπηρετούν τρίτους και ως εκ τούτου δεν 

εμφανίζουν έσοδα από λιμενικές δραστηριότητες. Και τούτο διότι αφ’ ενός το πεδίο 

αρμοδιότητας της Αρχής καλύπτει τα ανωτέρω τερματικά αυτά και αφ’ ετέρου, ήδη 

επεξεργάζεται υποθέσεις που αφορούν σε ορισμένα εξ’ αυτών. Η Αρχή προγραμματίζει θα 

κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση και σε σχέση με τις λιμενικές εγκαταστάσεις σκαφών 

αναψυχής. 
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Λειτουργίες και Υποδομές Πληροφορικής 

Ένας εξίσου σημαντικός εσωτερικός στόχος της Αρχής για το 2018, αποτελεί η ανάπτυξη 

των υποδομών πληροφορικής σε υλικό και λογισμικό, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι 

απαιτήσεις βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που οδηγούν στην εξέταση 

υποθέσεων και λήψη αποφάσεων, αλλά και στους μηχανισμούς διοικητικής και 

οικονομικής υποστήριξης. Στην κατεύθυνση αυτή, εντός του 2017 εγκαταστάθηκε σύστημα 

λογιστικής διαχείρισης, ενώ εντός του 2018 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί 

σταδιακή ανεξαρτητοποίηση των δικτυακών υποδομών της Αρχής από αυτές του Λιμενικού 

Σώματος, πάνω στις οποίες βασίζεται από την ίδρυσή της έως σήμερα. Επιπρόσθετα, μέσα 

στο ίδιο έτος θα αναπτυχθεί ο σχεδιασμός για απαραίτητες πληροφοριακές υποδομές, 

κοινό και ασφαλές αποθετήριο αρχείων, καθώς και για λογισμικό εξυπηρέτησης 

επιχειρησιακών λειτουργιών και διαχείρισης εγγράφων.  

Κύρια στόχευση αποτελεί η βελτίωση των διαδικασιών εξέτασης και τεκμηρίωσης 

αιτημάτων / καταγγελιών, με απώτερο στόχο την σχηματοποίηση ενός τυποποιημένου, 

αλλά και ευέλικτου ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε υπόθεσης, μηχανισμού για την 

συλλογή στοιχείων, τις ακροάσεις των ενδιαφερόμενων μερών, ο οποίος να υποστηρίζει 

την εκπόνηση εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, και εν τέλει τη λήψη 

αποφάσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Συνεδριάσεις Δ.Σ. 2017 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

14
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13.01.2017 

15
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20.01.2017 

16
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10.02.2017 

17
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10.03.2017 

18
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27.03.2017 

19
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 7.4.2017 

20
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 25.4.2017 

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12.5.2017 

22
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20.7.2017 

23
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28.8.2017 

24
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 21.9.2017 

25
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30.10.2017 

26
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 13.11.2017 

27
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30.11.2017 

28
η
 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22.12.2017 
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Παράρτημα Β: Νομοθεσία – Ισχύον Δίκαιο 

Β.1: Εθνική Νομοθεσία 

Β.1.1 Ν. 4389/2016(ΦΕΚ Α’ 94/27-05-2016) : Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της 

συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες 

διατάξεις. 

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, 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. 

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 
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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. 
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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 

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. 
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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 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, 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. 
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ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεών της. Η απαγόρευση αυτή δεν 

υπόκειται σε προθεσμία αναφορικά με υποθέσεις που χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν 

συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 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). 

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 
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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 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. 
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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. 

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 
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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 μετην υπόθεση. 

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. 
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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 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, 

γ) την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στο λιμενικό τομέα σύμφωνα με τις 

Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, 

δ) τη διαμεσολάβηση 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, 

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. 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, 
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γ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων 

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

δ) τη γνωμοδότηση 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. 

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 πολιτειακό 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 
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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 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 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 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. 

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. 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. 

Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως μετά την πάροδο πέντε 

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 
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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 πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις 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 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 δεν εξετάζονται σε ποινικές 

δίκες. Με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο δεν θίγονται οι διατάξεις περί 

τραπεζικού απορρήτου. 

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, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες 

(15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 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. 
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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 δενεργείται 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. 

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. 
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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. 

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 
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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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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 
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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, 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. 

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 
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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 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, Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης 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 μικτών εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., καθώς και των 

καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και από το 0,2% των λοιπών φορέων διοίκησης και 
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εκμετάλλευσης λιμένων, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση 8111/41/2009 (Β` 

412), συμπεριλαμβανομένων των Δημοτικών και Κρατικών Λιμενικών Ταμείων, καθώς και 

των ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων. Με απόφαση των ανωτέρω Υπουργών 

ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους αυτού. 

Μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στο προηγούμενο εδάφιο κοινής υπουργικής 

απόφασης, για τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ως άνω 

τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις της υπ` αριθμ. 340/2014 (Β` 924) κοινής υπουργικής 

απόφασης «Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

(Ρ.Α.Λ.)», η οποία εξεδόθη κατ` εξουσιοδότηση της παρ. 11 του άρθρου 43 του ν. 

4150/2013, όπως ισχύει. 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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Άρθρο 132 

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου 

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) Οταν 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) Οταν 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 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 τις κυρώνουν. 

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. 
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β) «Σύμβαση Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονομίας»: οποιαδήποτε Σύμβαση 

Παραχώρησης του σημείου α` ανωτέρω, εφόσον αντισυμβαλλόμενος σε αυτήν του 

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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Β.1.2 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 Οργανα» (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 υπαριθμ. Υ21/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο 

Βερναρδάκη» (Β 2144), 

ζ) της υπαριθμ. 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. 
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Εκτίμηση δαπάνης για επόμενα έτη δεν απαιτείται λόγω μετατροπής της Ρ.Α.Λ. σε 

ανεξάρτητη αρχή. 

5. Τις υπαριθμ. 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. 

(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) 
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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, 

(δ) Τμήμα Νομικής Τεκμηρίωσης και Γνωμοδοτήσεων. 

4. Η Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης αποτελείται από τα εξής τμήματα: 

(α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, 
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(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: 
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(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, 

(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, 
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(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, 

(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., 
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(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: 
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(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, 

(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, 
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(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 

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, 
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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 παρΑρείωΠάγω 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. 

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 
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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 
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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. 

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. 
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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 παρΑρείωΠάγω ή παρΕφέταις. 

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. Εχουν 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 

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». 
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*** 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. 
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(στ) Η έγκριση των ΠΘΕ των υποκείμενων οργανικών μονάδων και η εισήγηση τυχόν 

τροποποιήσεων. 

(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. 
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(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 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: 
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(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, 

(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 
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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. 
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Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 

Β.1.3: Κοινή Υπουργική Απόφαση αριθ. 340/14.4.2014 (ΦΕΚ Β' 924/14-04-2014): 

Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 

β. 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). 

γ. του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά 

όργανα» (Α΄ 98). 

2. Το υπ’ αριθ. 185/2009 (ΦΕΚ 213 τ. Α΄/7−10−2009) Προεδρικό διάταγμα, περί 

«Ανασύστασης του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών με τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και νησιωτικής 

Πολιτικής και μετονομασία του σε ‘’Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας’’, μετατροπή Υπουργείου Μακεδονίας – Θράκης σε Γενική Γραμματεία 

Μακεδονίας – Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας 

Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής». 

3. Το υπ’ αριθμ. 189/2009 (ΦΕΚ 221 τ. Α΄/5−11−2009) Προεδρικό διάταγμα, περί 

«Καθορισμού και ανακατανομής αρμοδιοτήτων των Υπουργείων». 

4. Το υπ’ αριθμ. 90/5−7−2012 (ΦΕΚ 144, τ. Α΄/5−7−2012) Προεδρικό διάταγμα περί 

«Διορισμού του Ιωάννη Στουρνάρα του Αθανασίου στη θέση του Υπουργού Οικονομικών». 

5. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153). 

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του Κρατικού Προϋπολογισμού,  

αποφασίζουμε: 
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Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας υπουργικής απόφασης είναι: 

α) Ο καθορισμός του ύψους του τέλους που επιβάλλεται επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. 

και των Λιμενικών Ταμείων, τα οποία αποτελούν πόρους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. 

β) Ο καθορισμός των οργάνων, του τρόπου και της διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης 

των ανωτέρω τελών. 

Άρθρο 2 

Χαρακτήρας Τέλους 

Στους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. και τα Λιμενικά Ταμεία επιβάλλεται το προβλεπόμενο 

στην παρούσα ετήσιο ανταποδοτικό τέλος για τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που 

παρέχει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων στα ζητήματα συμβάσεων παραχώρησης στους 

λιμένες, την υποστήριξη προς τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα για την κατάρτιση 

προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, τηρήσεως των κανόνων ανταγωνισμού, της 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας και των συμφωνημένων επιπέδων εξυπηρέτησης στο χώρο 

των λιμένων, της διαμεσολάβησης, διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης διαφορών μεταξύ 

χρηστών και φορέων διαχείρισης και της λήψεως μέτρων για την ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισμό του λιμενικού συστήματος. 

Άρθρο 3 

Ύψος Τέλους 

Το παρόν τέλος ανέρχεται σε ποσοστό 0,2% επί των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά Ταμεία 

και σε ποσοστό 0,3% επί των ετήσιων εσόδων για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. Τα ποσά 

που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά προκύπτουν από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων 

χρήσεως που συντάσσουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, 

οι οποίες κοινοποιούνται στη ΡΑΛ και στο ΥΝΑ το α΄ δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου του 

επόμενου της χρήσεως έτους. 

Άρθρο 4 

Όργανα Είσπραξης 

Το ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της ΡΑΛ σε δυο ισόποσες 

δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός του β΄ δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου και η 

δεύτερη δόση εντός του β΄ δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους. Για την απόδειξη της 

κατάθεσης κοινοποιείται στη ΡΑΛ το σχετικό διπλότυπο της Τράπεζας. 

Άρθρο 5 
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Μη Εμπρόθεσμη Καταβολή Τελών 

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης ή μη προσήκουσας καταβολής του ετήσιου ανταποδοτικού 

τέλους της παρούσας απόφασης, η βεβαίωση και είσπραξή του διενεργείται σύμφωνα με 

τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, μετά από καταλογιστική απόφαση του εκδίδει ο ΥΝΑ, έπειτα από 

εισήγηση της ΡΑΛ και ταμειακή βεβαίωση που κοινοποιείται στον οφειλέτη από τις 

αρμόδιες Οικονομικές Υπηρεσίες. 

Άρθρο 6 

Μεταβατική Διάταξη 

Ως χρόνος καταβολής του τέλους της παρούσας απόφασης, ορίζεται η 30η Ιουνίου 2014, 

υπολογιζομένου του τέλους στα ποσοστά του άρθρου 3 επί των ετήσιων εσόδων του 

οικονομικού έτους 2013. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Πειραιάς, 14 Απριλίου 2014 
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Β.2  Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

Β.2.1     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 
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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. 

(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 
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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 

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 
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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 να εξασφαλίζονται η ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσιμότητα 

των λιμενικών εργασιών. 
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(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, 
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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. 

(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 
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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 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 
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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 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 
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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 ίσοιςόροις 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 
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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 

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. 
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(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 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: 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2017 

100 

 

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. 

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. 
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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 
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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, 

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, 
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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,  

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, 
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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, 

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 
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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 
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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. 

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, 
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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 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. 
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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 ίσοιςόροις, 

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 εθνικό δίκαιο δεν θεωρείται διακοπή των λιμενικών υπηρεσιών για την 

οποία μπορούν να ληφθούν μέτρα έκτακτης ανάγκης. 

Άρθρο 8 

Εγχώριος φορέας 
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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 
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συμβατικά τους δικαιώματα και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι υπάλληλοι θεωρούνται ότι 

συνδέονται με τις λιμενικές υπηρεσίες. 

Άρθρο 10 

Εξαιρέσεις 

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 
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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. 

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 
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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 
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εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια του κάθε λιμένα και συμμορφώνονται προς 

τους 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 
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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. 

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 
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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. 

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 
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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 

Μεταβατικά μέτρα 
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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 
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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 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). 
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(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). 


