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ΑΠΟΦΑΣΗ 121/2019
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 55η
ΘΕΜΑ 12ο: «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν. 4504/2017

(Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».
Την 30η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 55η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της
Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί
των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων
2. Τορουνίδης Αθανάσιος
3. Κουφός Παναγιώτης
4. Μπίτας Δημήτριος
5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος
6. Γρίνος Σπυρίδων
7. Γεωργίου Βασίλειος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Εισηγητής
Εισηγητής
Μέλος
Μέλος
Μέλος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:
1. Κορκίδης Βασίλειος
2. Βελουδογιάννη Ελένη

Μέλος
Μέλος

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η εισήγηση αφορά στην άσκηση των
αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, σύμφωνα με το άρθρο 105 παρ. 28 Ν. 4504/2017,
όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 48 Ν. 4597/2019, και του άρθρου 112 παρ. 1 Ν.
4389/2016, όπως ισχύει, προς έκδοση και θέση σε διαβούλευση των πρότυπων προσκλήσεων,
κατ’ εξουσιοδότησιν των παραγράφων 8 και 10Α του άρθρου 105 Ν. 4504/2017, όπως ισχύει.
Έπειτα, προτού αναπτύξει την από 28ης Αυγούστου 2019 Εισήγησή του, ανέφερε ότι κατά την
συνεδρίαση κρίθηκε αναγκαία και ζητήθηκε η εμφάνιση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κου Κυριαζόπουλου Ευαγγέλου.
Τα μέλη ρητώς αποδεχόμενα την ανωτέρω παράσταση για την παροχή επιπροσθέτων
πληροφοριών και απόψεων της Διοικήσεως επί των κειμένων της διαβούλευσης, και για την
πληρέστερη εξέταση και υιοθέτηση των προτύπων, αναφορικά με το προς συζήτηση θέμα,
υποδέχθηκαν τον Γενικό Γραμματέα κατά την παρούσα συνεδρίαση.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Γενικό Γραμματέα, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό
προς τα παριστάμενα μέλη του Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ., και στην συνέχεια, ανέπτυξε τις, σχετιζόμενες με
τα υπ’ αύξοντα αριθμόν 8 έως και 13 θέματα προς συζήτηση της Ημερησίας Διατάξεως, απόψεις
πρωτοβουλία και πρόθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να προβεί, λίαν
συντόμως, στην νομοθετική επανεξέταση του πλαισίου και ενδεχόμενη αναθεώρηση του άρθρου
105 του Ν.4504/2017.
Ο κ. Γενικός Γραμματέας ανέφερε επίσης ότι σκοπός του Υπουργείου αποτελεί και η πληρέστερη
εμπέδωση του αντίστοιχου νομικού πλαισίου, όπως προδιαγράφεται από το ισχύον εθνικό και
ευρωπαϊκό δίκαιο και έχει διαμορφωθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του Κανονισμού 2017/352,
καθώς και την πρόσφατη (Ιούνιος 2019) θέση σε ισχύ της Οδηγίας 2019/887, η οποία καταργεί
και αντικαθιστά την Οδηγία 2000/59. Προς τούτο, ο κ. Γενικός Γραμματέας αιτήθηκε την αναβολή
της εξέτασης του Θέματος για ένα εύλογο χρονικό διάστημα, από το Δ.Σ. της Αρχής, εν όψει
επικείμενων νομοθετικών πρωτοβουλιών.
Με την ολοκλήρωση της ακροάσεως, ο κ. Γενικός Γραμματέας αποχώρησε από την αίθουσα της
Συνεδρίασης του Δ.Σ..
Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση, και έλαβαν υπ’ όψιν τα εκτεθέντα και το αίτημα του
κ. Γενικού Γραμματέως.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ
ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
1. Ο Κανονισμός ΕΕ/2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
11ης.12.2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ.
661/2010/EE.».
2. Ο Κανονισμός ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
15ης.02.2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων».
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3. Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης.11.2000
(L332/81) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και
καταλοίπων φορτίου».
4. Η Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης.12.2007 (L329/33) «για τροποποίηση του
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου».
5. Η Οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης
Νοεμβρίου 2008 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 312/3 της 22.11.2008) «για
τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών».
6. Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και ιδίως
το Άρθρο 112, 116, όπως ισχύουν.
7. Ο Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184)«Νόμος 4504/2017 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της
αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού,
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις», άρθρο 105.
8. Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15.
9. Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 45 έως 48.
10. Ο Ν.4609/2019«Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.» (Α'67/03.05.2019), αρ. 64.
11. Ο Ν.4042/2012 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής».
12. Ο Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών».
13. Ο Ν.4413/2016 (Α’ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με
την οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26 ης
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L
94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις».
14. Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
Α’45), άρθρα 14, όπως ισχύει,
15. Το π.δ. 456/1984 (Α’ 164) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος», ως ισχύει.
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16. Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει,
17. Η ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (Β’ 412) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας», όπως ισχύει.
18. Η ΥΑ 43942/4026 (Β’ 2992) «Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων
(ΗΜΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4042/2012 (Α 24), όπως ισχύει».
19. Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 3113.6/49054/2018/29.06.2018 εγκύκλιος του Υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Διευκρινήσεις επί του ν. 504/2017 (Α’ 184) Διά βίου
εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της
διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα
πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.
20. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 41/2017 με θέμα «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017
Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες
για την Διαχείριση Αποβλήτων τους» (ΑΔΑ 7ΣΑ34653ΠΩ-25Χ).
21. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 79/2018 με θέμα «Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων
Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ 613446Μ445-2ΧΗ).
22. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 105/2018 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης
κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων
πλοίων» (ΑΔΑ Ω8ΒΛ46Μ445-0ΛΔ).
23. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 106/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης
κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων
πλοίων». (ΑΔΑ ΨΒΚΔ46Μ445-ΞΝ3)
24. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 107/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης
κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Υγρά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 62ΒΕ46Μ445-6ΒΠ)
25. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 108/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης
κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Στερεά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 9ΚΞΡ46Μ445-Η72)
26. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 112/2019 με θέμα «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας
κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α
του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ ΩΠΠΕ46Μ445-ΔΒΑ)
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27. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών
και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ.
299/19.06.2017),
28. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
29. Το από 10.07.2019 έγγραφο της Ρ.Α.Λ. με τίτλο «Απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις των
ενδιαφερόμενων φορέων επί της δημόσιας διαβούλευσης της Αρχής για τις πρότυπες
προσκλήσεις και πρότυπες συμβάσεις του άρθρου 105 Ν. 4504/2017».
30. Το από 01.08.2019 έγγραφο της Ρ.Α.Λ. με τίτλο «Απόψεις, σχόλια και παρατηρήσεις των
ενδιαφερόμενων φορέων επί της δημόσιας διαβούλευσης της Αρχής για τις πρότυπες
προσκλήσεις και πρότυπες συμβάσεις του άρθρου 105 Ν. 4504/2017 Β’ φάση».

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Κατ’ αποδοχήν των ανωτέρω αιτιάσεων, απόψεων και εξηγήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής εκπροσωπουμένου από τον Γενικό Γραμματέα αυτού: α) την αναβολή της
συζητήσεως του εν λόγω θέματος, και τη εισαγωγή προς επανεξέταση ενώπιoν της Αρχής έως την
31η Δεκεμβρίου 2019, προκειμένου να αναμείνει την εξέλιξη της προθέσεως νομοθετικής
επανεξέτασης του άρθρου 105 του Ν.4504/2017, για την εφαρμογή του οποίου προβλέπεται και
η έκδοση των υπό συζήτηση προτύπων προσκλήσεων από την Αρχή, και β) την αποστολή
σχετικού φακέλου, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τον Γενικό
Γραμματέα, για την ταχεία επεξεργασία εκ μέρους των και τη βέλτιστη ενημέρωσή των.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος
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