INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.24 13:36:38
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 6ΙΘΞ46Μ445-ΘΘ1

EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS
Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ
Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888
e-mail : info@raports.gr

ΑΠΟΦΑΗ 81/2018
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 43η
ΘΕΜΑ 5ο: Καταγγελία με Αρ. Πρ. Ρ.Α.Λ 182/31-03-2017 και 8/03.01.2018 τησ εταιρείασ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. με ζδρα τη Γερακινή Χαλκιδικήσ.
Σθν 20θ Δεκεμβρίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 43θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων
τθσ Ημερθςίασ Διατάξεωσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Γρίνοσ πυρίδων
8. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Βελουδογιάννθ Ελζνθ

Μζλοσ

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ εν λόγω υπόκεςθ αφορά
τθν επιςτολι τθσ με Αρ. Πρ. Ρ.Α.Λ 182/31-03-2017 τθσ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε με ζδρα τθ Γερακινι Χαλκιδικισ, για κζματα που άπτονται
τθσ ςυνεργαςίασ τθσ με το φνδεςμο Φορτοεκφορτωτϊν, που δραςτθριοποιείται
ςτο Λιμζνα των Νζων Μουδανιϊν του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ Σαμείου Νζασ
Προποντίδασ.
το ίδιο ζγγραφο θ εταιρεία παρακζτει οριςμζνα ςτοιχεία ςχετικά με το ιςχφον
τιμολόγιο του υνδζςμου Φορτοεκφορτωτϊν και τον τρόπο λειτουργίασ τθσ
υπθρεςίασ φορτοεκφόρτωςθσ αγακϊν ςτο Λιμζνα των Νζων Μουδανιϊν.
Ζπειτα δίδει τον λόγο ςτον Ειςθγθτι κ. Δ. Μπίτα, ο οποίοσ ανζπτυξε ςυνοπτικά τθν
από 25.10.2018 Ειςιγθςι του. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε
αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία του κρινόμενου
κζματοσ και τθν Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ
ΙΣΟΡΙΚΟ
τισ 12/05/2017 θ Ρ.Α.Λ, ζκεςε τθν επιςτολι τθσ εταιρείασ προσ ςυηιτθςθ ςτθν 21θ
υνεδρίαςθ του Δ. (5ο κζμα), κατά τθν οποία θ αρμόδια ειςθγιτρια ειςθγικθκε θ
υπόκεςθ να τεκεί ςτο αρχείο, με το ςκεπτικό ότι το ανακφψαν κζμα αφορά ιδιωτικι
ςυμφωνία τθσ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε με το φνδεςμο
Φορτοεκφορτωτϊν και δεν εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ. Όμωσ το Δ..
αποφάςιςε κατά πλειοψθφία ότι, το κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ και
ωσ εκ τοφτου πρζπει να ςυηθτθκεί εκ νζου, ωσ κζμα ςε επόμενθ ςυνεδρίαςθ του,
με νζα ειςιγθςθ.
Σο κζμα ειςάγεται εκ νζου τθν 28/08/2017 κατά τθν 23 θ υνεδρίαςθ του νζου Δ.
(3ii κζμα),που είχε ιδθ τοποκετθκεί, προσ ενθμζρωςθ των μελϊν του. Σα μζλθ
ομόφωνα αποφάςιςαν τθν περαιτζρω διερεφνθςθ τθσ υπόκεςθσ.
Ζπειτα, θ Ρ.Α.Λ προζβθ ςτθν αναηιτθςθ απόψεων, ςτοιχείων και διευκρινίςεων από
τισ αρμόδιεσ αρχζσ του Λιμζνα των Νζων Μουδανιϊν, τθν εταιρεία και το φνδεςμο
Φορτοεκφορτωτϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα:
Η Ρ.Α.Λ εηιτθςε με τθ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 410/28-07-2017 επιςτολι τθσ προσ το
Δθμοτικό Λιμενικό Σαμείο Ν. Προποντίδασ ενθμζρωςθ ςχετικά με τα ακόλουκα:
α)Βάςει ποιασ ςφμβαςθσ παρζχονται υπθρεςίεσ φορτοεκφορτϊςεων υλικϊν ςτο
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ΔΛΣ Ν. Προποντίδασ και από ποιόν πάροχο και β)ποιο είναι το φψοσ των τελϊν και
πωσ κακορίηεται ο υπολογιςμόσ τουσ για τισ εν λόγω λιμενικζσ υπθρεςίεσ. Σο ΔΛΣ
Ν. Προποντίδασ απάντθςε με τθν υπ’ αρ. πρωτ. 445/19-09-2018 Επιςτολι προσ το
φνδεςμο Φορτοεκφορτωτϊν, κοινοποιοφμενθ ςτθ ΡΑΛ, ηθτϊντασ ςτοιχεία για να
απαντιςει ςτθν επιςτολι τθσ ΡΑΛ.
τθ ςυνζχεια θ Ρ.Α.Λ με τθν υπ. αρ. πρωτ. ΡΑΛ 437/01-09-17 επιςτολι τθσ προσ τθν
εταιρεία, Ελλθνικοί Λευκόλικοι Α.Μ.Ν.Ε.Ε ηιτθςε: α) τθν προςκόμιςθ ςτοιχείων
τεκμθρίωςθσ (αντίγραφα τιμολογίων παροχισ των εν λόγω υπθρεςιϊν κτλ, και β)
ενθμζρωςθ για το εάν τζκθκε γραπτϊσ το κζμα υπόψθ του Δ.Λ.Σ. Ν. Προποντίδασ ι
άλλων φορζων και τον τρόπο αντιμετϊπιςθσ του ηθτιματοσ). Η εταιρεία απιντθςε
με τθν υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 543/21-09-2017 επιςτολι τθσ μετά των επιςυναπτόμενων
εγγράφων.
Η Ρ.Α.Λ με τθν υπ.αρ.πρωτ.477/11-10-2017 επιςτολι τθσ προσ τον φνδεςμο
Φορτοεκφορτωτϊν Ν. Μουδανιϊν ηιτθςε αναλυτικι και τεκμθριωμζνθ ενθμζρωςθ
για τον τρόπο υπολογιςμοφ των χρεϊςεων για τισ υπθρεςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ
ςτον Λιμζνα του Δ.Λ.Σ Ν. Προποντίδασ. Ο φνδεςμοσ Φορτοεκφορτωτϊν απιντθςε
ςε όςα ηθτικθκαν δια τθσ υπ’αρ.πρωτ. ΡΑΛ673/30-10-2017 επιςτολισ του, μετά των
επιςυναπτόμενων εγγράφων.
Με τθν υπ. αρ. πρωτ. 478/11-10-2017 επιςτολι τθσ προσ τον Λιμενάρχθ Β' Λιμενικό
τμιμα Ν. Μουδανιϊν, ηιτθςε: α) κατάλογο εργαηομζνων ςτισ φορτοεκφορτϊςεισ
και τυχόν μεταβολζσ, ςφμφωνα με τον κανονιςμό 51 άρκρο 3 παρ.6. β) Σθν κίνθςθ
των εμπορικϊν πλοίων ςτο λιμάνι τα ζτθ 2016-17 και γ) Ενθμζρωςθ για το φψοσ και
τον τρόπο υπολογιςμοφ χρεϊςεων για τισ υπθρεςίεσ φορτοεκφόρτωςθσ ςτον
Λιμζνα αρμοδιότθτασ του για τα ίδια ζτθ. ToΒ' Λιμενικό τμιμα Ν. Μουδανιϊν
απιντθςε δια τθσ υπ.αρ.πρωτ. 3112.11/2221/2017 επιςτολισ.
Επιπλζον με τθν υπ. αρ. πρωτ. 480/11-10-17 επιςτολι τθσ προσ τθν Γενικι
Γραμματεία Λ.Λ.Π.Ν.Ε θ Ρ.Α.Λ ηιτθςε να ενθμερωκεί, εάν υπάρχει τυχόν ςχζδιο τθσ
Κ.Τ.Α που προβλζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 1 παρ 4 Ν.4455/2017. H Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε
με τθν υπ.αρ.603/12-10-17 επιςτολι τθσ αποςτζλλει ςυνθμμζνα το εν λόγω χζδιο
ΚΤΑ, όπωσ προκφπτει από το από 10/10/2017 θλεκτρονικό μινυμα κ. Αγραπιδά
Διευκυντι υλλογικϊν Ρυκμίςεων του Τπουργείου Εργαςίασ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ
και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ θ οποία οριςτικοποιικθκε και δθμοςιεφτθκε ςτο ΦΕΚ
Β’ 4561/22-12-2017.
τθ ςυνζχεια θ Ρ.Α.Λ. απζςτειλε τθ με αρ.πρωτ. ΡΑΛ 563/24-11-2017 επιςτολι προσ
τθν εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε ηθτϊντασ εκ νζου περαιτζρω
ςτοιχεία: α) Κοςτολογικι τεκμθρίωςθ τθσ επιλογισ ςυνεργαςίασ με τον λιμζνα Ν.
Μουδανιϊν ςε ςχζςθ με άλλεσ εναλλακτικζσ, β)κοςτολογικι εκτίμθςθ τθσ
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ςυμμετοχισ ιδίων μζςων ςτθ διαμόρφωςθ του κόςτουσ φορτοεκφόρτωςθσ ανά
τόνο, γ) κοςτολογικι εκτίμθςθ φορτοεκφόρτωςθσ ςε ενδεχόμενθ περίπτωςθ που
θ εταιρεία αποφάςιηε να πραγματοποιιςει με ίδια μζςα και ανκρϊπινο δυναμικό
τθν εν λόγω υπθρεςία, δ) τυχόν άλλα ςυγκριτικά ςτοιχεία από άλλουσ λιμζνεσ για
παρόμοια υπθρεςία φορτοεκφόρτωςθσ. Η εταιρεία απζςτειλε τθν υπ’ αρ.πρωτ. ΡΑΛ
8/03-01-2018 επιςτολι απαντϊντασ εν μζρει ςτα αιτοφμενα ςτοιχεία και με αόριςτο
τρόπο. Ακολοφκωσ από τθ Ρ.Α.Λ. ηθτικθκαν δια τθλεφωνικισ επικοινωνίασ
επανειλθμμζνωσ θ ςυγκεκριμενοποίθςθ των παρεςχεκζντων ςτοιχείων και θ
προςικουςα ςυμπλιρωςι τουσ.
Πρόςκετα ςτοιχεία τεκμθρίωςθσ των αιτθκζντων ςτθ με αρ.πρωτ. ΡΑΛ 563/24-112017 επιςτολι από τθν εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε δεν
εςτάλθςαν προσ τθν Αρχι ζωσ τθν εξζταςθ τθσ υποκζςεωσ.

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ
1. Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του
υμβουλίου τθσ 15θσ.02.2017 (L 57/1) «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά
τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ
χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων».
2. Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ
ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και
άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ τα Άρκρα 112-114.
3. Ο Ν.4532/2018 (Α’63) «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ
(ΕΕ) 2015/1794 και άλλεσ διατάξεισ» Άρκρο 15.
4. Ο Ν.2690/1999 (Α’45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
5. Ν. 3919/2011 (Αϋ 32) «Αρχι τθσ επαγγελματικισ ελευκερίασ, κατάργθςθ
αδικαιολόγθτων περιοριςμϊν ςτθν πρόςβαςθ και άςκθςθ επαγγελμάτων».
6. O Ν. 4093/2012 (Α 222) «Ζγκριςθ Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου
Δθμοςιονομικισ τρατθγικισ 2013-2016 - Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του
ν. 4046/2012 και του Μεςοπρόκεςμου Πλαιςίου Δθμοςιονομικισ
τρατθγικισ 2013-2016», τθν παράγραφο ΙΑ.7. του πρϊτου άρκρου με τίτλο
«Ρυκμίςεισ για το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτι, τισ επιχειριςεισ
προςωρινισ απαςχόλθςθσ, τα ιδιωτικά γραφεία εργαςίασ για τθν εφαρμογι
των ν. 3919/2011 και 4038/2012».
7. Ο Ν.4455/2017 (Α’ 22) «Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν, Εκνικό Μθτρϊο
Ιδιωτικϊν Φορζων Κοινωνικισ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ».
8. Η απόφαςθ του Τφυπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ
με αρικμ. 15077/1912 (Β 1193/15.5.2013) «Ειδικά κζματα οργάνωςθσ και
λειτουργίασ των διαδικαςιϊν ελζγχου, του τφπου και του περιεχομζνου των
4
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εντφπων και οδθγιϊν ενθμζρωςθσ του ΕΠΕ και τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ
υνκθκϊν και Τγιεινισ τθσ Εργαςίασ για τισ Φορτοεκφορτωτικζσ Εργαςίεσ».
9. Η Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και
Πρόνοιασ και Ναυτιλίασ και Αιγαίου μεαρικμ. 14366/416 (Βϋ
1110/09.05.2013) «Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν - κακοριςμόσ
δικαιολογθτικϊν για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Φορτοεκφορτωτι
ξθράσ και λιμζνοσ».
10. Η Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και
Πρόνοιασ και Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικ. 15107/437 (ΦΕΚ Βϋ
1230/21.05.2013) «Γενικόσ Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Εργαςίασ Διεξαγωγισ των
Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν Λιμζνοσ».
11. Η Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και
Πρόνοιασ και Ναυτιλίασ και Αιγαίου μεαρικ. Οικ. 27953/1745 (ΦΕΚ Β
2122/28.8.2013) «Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν - κακοριςμόσ
δικαιολογθτικϊν για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Φορτοεκφορτωτι
ξθράσ και λιμζνοσ».
12. Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικμό
514.2013/χ.2083 (Β’ 1467/18.06.2013) «Κακοριςμόσ όρων και των
διαδικαςιϊν των λιμενεργατϊν ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ» με τθν οποία
εγκρίκθκε ο υπ’ αρ. 51 Γενικόσ Κανονιςμόσ Λιμζνων.
13. Η Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλειασ και
Πρόνοιασ και Ναυτιλίασ και Αιγαίου με αρικμ. 9944/734/2014 (ΦΕΚ Β
1104/30-4-2014)
«Σροποποίθςθ
τθσ
αρικμ.
14366/416/9-5-2013
(ΦΕΚ1110/Β7 9.5.2013) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ των Τπουργϊν
Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Πρόνοιασ και Ναυτιλίασ και Αιγαίου
«Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν - κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν για τθν
άςκθςθ του επαγγζλματοσ του Φορτοεκφορτωτι ξθράσ και λιμζνοσ», όπωσ
ιςχφει.».
14. Η Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με αρικμό
60814/1583/2017 (Β’ 4561),«Γενικόσ Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Εργαςίασ
Διεξαγωγισ των Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν Λιμζνοσ».
15. Η Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με αρικμό
20303/383/2017 (Β’ 1623) «Εκνικό Μθτρϊο Φορτοεκφορτωτϊν (ΕΜΦ) –
Οργάνωςθ λειτουργία και κακοριςμόσ δικαιολογθτικϊν εγγραφισ».
16. Η Τπουργικι Απόφαςθ των Τπουργϊν Παιδείασ, Ζρευνασ και
Θρθςκευμάτων, Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ, Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με
αρικμό 228536/2018, Φ.Ε.Κ Β’ 12/10-01-2018 «Ρεριεχόμενο και διαδικαςίεσ
υλοποίθςθσ προγραμμάτων επαγγελματικισ κατάρτιςθσ Φορτοεκφορτωτϊν
5
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Λιμζνα ι Ξθράσ και προχποκζςεισ και διαδικαςία πιςτοποίθςθσ των
δεξιοτιτων τουσ».
17. Η Απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ με αρικμό
2133.1/11071/2018 (Β’567/21-02-2018) «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Γενικοφ
Κανονιςμοφ Λιμζνων αρικμ. 51 «Κακοριςμόσ των όρων και των διαδικαςιϊν
ειςόδου των λιμενεργατϊν ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ».
18. Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ
Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε
και ιςχφει.
19. Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ.
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
20. Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ.
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟΤ
φμφωνα με τα προαναφερόμενα ηθτείται από τθ Ρ.Α.Λ θ ςυνδρομι τθσ ςτθν
αντιμετϊπιςθ τθσ διαφοράσ που ζχει ανακφψει μεταξφ τθσ εταιρείασ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ
ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε και του υνδζςμου Φορτοεκφορτωτϊν, που
δραςτθριοποιείται ςτο Λιμζνα των Νζων Μουδανιϊν, του Δθμοτικοφ Λιμενικοφ
Σαμείου Νζασ Προποντίδασ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ
Β. Νομικό νομολογικό πλαίςιο - ερμηνεία
Ι. Πλαίςιο παροχήσ φορτοεκφορτωτικών υπηρεςιών
Ι.1. Ο Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017
Ι. 2. Εκδοθείςεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ
Γ. Τπαγωγή - υμπεράςματα
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Α. Αρμοδιότητα Αρχήσ
φμφωνα με το Άρκρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. θ .Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να
λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για: α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων
και διατάξεων των Συμβάςεων Ραραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ότι αφορά τθν
τιρθςθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ
και τθ ςυμμόρφωςθ προσ τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ, β) τθν τιρθςθ των
υποχρεϊςεων των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και
ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, Συμβάςεισ
6
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Ραραχϊρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ, γ) τθν υποχρζωςθ παροχισ
δθμόςιασ υπθρεςίασ ςτο λιμενικό τομζα ςφμφωνα με τισ Συμβάςεισ Ραραχϊρθςθσ
και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ,… δ) τθ διαμεςολάβθςθ και επίλυςθ διαφορϊν
μεταξφ χρθςτϊν και φορζων διαχείριςθσ, τθ διαχείριςθ παραπόνων, και τθ λιψθ
δεςμευτικϊν αποφάςεων επί αυτϊν ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα, ςε κάκε κζμα
αρμοδιότθτάσ τθσ, ε) τθν υποςτιριξθ προσ τισ αρμόδιεσ αρχζσ για τθν κατάρτιςθ
προδιαγραφϊν δθμοςίων ςυμβάςεων (παραχωριςεισ χερςαίασ ηϊνθσ) και των
ςχετικϊν ανανεϊςεων που προτείνονται από το φορζα διαχείριςθσ, τθν
παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ των όρων των δθμοςίων ςυμβάςεων, προσ
εξαςφάλιςθ ιδίωσ τθσ τιρθςθσ του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ, με
προςδιοριςμό των επιπζδων απόδοςθσ, επενδφςεων, δθμιουργίασ κζςεων
απαςχόλθςθσ και τθσ ςυμμόρφωςθσ με τουσ χρθματοοικονομικοφσ ςτόχουσ…» και
ςφμφωνα με το Άρκρο 114 παρ. 1 και 3 του Ν.4389/2016 «1. Κάκε φυςικό ι νομικό
πρόςωπο ζχει το δικαίωμα να καταγγζλλει ενϊπιον τθσ .Α.Λ. παραβάςεισ για κάκε
κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ. Με απόφαςθ τθσ .Α.Λ. κακορίηονται ο τφποσ, το
περιεχόμενο, τα διαδικαςτικά αποτελζςματα, κακϊσ και ο τρόποσ υποβολισ και
καταχϊριςθσ των καταγγελιϊν του προθγοφμενου εδαφίου. Η .Α.Λ. αξιολογεί αν τα
ςτοιχεία και οι ιςχυριςμοί που τίκενται υπόψθ τθσ από τον καταγγζλλοντα
ςυνιςτοφν ενδείξεισ παράβαςθσ. Αν από τθν αξιολόγθςθ αυτι δεν προκφπτουν
ενδείξεισ παράβαςθσ των εν λόγω άρκρων, θ καταγγελία λογίηεται ωσ προφανϊσ
αβάςιμθ και τίκεται ςτο αρχείο. Οι καταγγελίεσ αξιολογοφνται το ςυντομότερο
δυνατό και πάντωσ μετά τθν πάροδο πζντε μθνϊν από τθν υποβολι τουσ ςτθ .Α.Λ..
Οι δθμόςιοι υπάλλθλοι, οι υπάλλθλοι νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου, οι
εργαηόμενοι ςε δθμόςιεσ επιχειριςεισ ι επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ και οι
εντεταλμζνοι προςωρινά τθν άςκθςθ δθμόςιασ υπθρεςίασ οφείλουν να
ανακοινϊνουν, χωρίσ υπαίτια κακυςτζρθςθ, ςτθ .Α.Λ., ό,τι περιζρχεται ςτθ γνϊςθ
τουσ με οποιονδιποτε τρόπο και ςχετίηεται με κζματα αρμοδιότθτάσ τθσ. 3. Πταν
είναι αναγκαίο για τθν άςκθςθ των αρμοδιοτιτων τθσ .Α.Λ., που ορίηονται ςτον
παρόντα νόμο, ο Ρρόεδροσ τθσ .Α.Λ. ι ο εξουςιοδοτθμζνοσ από αυτόν
Αντιπρόεδροσ, μπορεί να ηθτά με ζγγραφο πλθροφορίεσ από επιχειριςεισ, ενϊςεισ
επιχειριςεων ι άλλα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι δθμόςιεσ ι άλλεσ αρχζσ. Στο
ζγγραφο αναφζρονται οι διατάξεισ του νόμου, οι οποίεσ κεμελιϊνουν το αίτθμα, ο
ςκοπόσ τθσ αίτθςθσ, θ προκεςμία που τάςςεται για τθν παροχι των πλθροφοριϊν, θ
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των πζντε εργαςίμων θμερϊν. Εκείνοι, ςτουσ
οποίουσ απευκφνεται το ζγγραφο υποχρεοφνται ςε άμεςθ, πλιρθ και ακριβι
παροχι των πλθροφοριϊν που ηθτοφνται. Δεν υπζχουν υποχρζωςθ παροχισ
πλθροφοριϊν τα πρόςωπα που δεν εξετάηονται ςε ποινικζσ δίκεσ. Με τα οριηόμενα
ςτθν παροφςα παράγραφο δεν κίγονται οι διατάξεισ περί τραπεηικοφ απορριτου.».
υνεπϊσ α) θ παροχι των φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν αποτελεί αντικείμενο
τθσ αρμοδιότθτασ τθσ Αρχισ, θ οποία είναι κακ’ φλθν αρμόδια να εξετάςει και να
λάβει απόφαςθ ι να γνωμοδοτιςει επί του εν κζματι ηθτιματοσ, και β) να προβεί
ςε διαμεςολάβθςθ και ωσ εκ τοφτου απολφτωσ παραδεκτϊσ φζρεται προσ ςυηιτθςθ
ενϊπιόν τθσ.

Β. Νομικό νομολογικό πλαίςιο - ερμηνεία
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Ι.

Πλαίςιο παροχήσ φορτοεκφορτωτικών υπηρεςιών εντόσ λιμζνα.

Ι.1. Ο Ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο
Ιδιωτικών Φορζων Κοινωνικήσ Φροντίδασ και άλλεσ διατάξεισ».
Η παροχι φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν, ανεξαρτιτωσ αν τελοφνται εντόσ λιμζνα ι
ςτθν ξθρά, ρυκμίηονται από το Ν.4455/2017,ο οποίοσ ιςχφει από τισ 23/02/2017,
θμζρα κατά τθν οποία δθμοςιεφτθκε ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ.
φμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 1β του νόμου αυτοφ ορίηονται οι φορτοεκφορτωτικζσ
εργαςίεσ διακίνθςθσ φορτίου εντόσ λιμζνα: «Ωσ … θ οργάνωςθ και διακίνθςθ των
φορτίων μεταξφ των πλοίων που μεταφζρουν το φορτίο και τθσ ξθράσ, είτε
πρόκειται για ειςαγωγι και εξαγωγι είτε για διαμετακόμιςθ του φορτίου, ςτθν
οποία ςυμπεριλαμβάνεται θ επεξεργαςία, διακίνθςθ και προςωρινι αποκικευςθ
του φορτίου ςτον αντίςτοιχο τερματικό ςτακμό μεταφοράσ φορτίου και θ οποία
ςχετίηεται άμεςα µε τθ μεταφορά του φορτίου, µε τθν εξαίρεςθ τθσ αποκικευςθσ,
τθσ αποςυςκευαςίασ, τθσ αναςυςκευαςίασ ι κάκε άλλθσ υπθρεςίασ προςτικζμενθσ
αξίασ που ςχετίηεται µε το διακινοφμενο φορτίο (αποκθκευτικοί χϊροι των
εταιρειϊν)».
τισ δε φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ διακίνθςθσ φορτίου προβαίνουν πρόςωπα
«εφοδιαςμζνα με τθ βεβαίωςθ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παραγράφου 2 του άρκρου
3», και ανεξαρτιτωσ «από το νομικό κακεςτϊσ τθσ χριςθσ του τόπου φόρτωςθσ και
εκφόρτωςθσ των εμπορευμάτων ι άλλων κινθτϊν πραγμάτων», ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1.
Περαιτζρω, το άρκρο 2 του ν. 4455/2017 προβλζπει το Εκνικό Μθτρϊο
Φορτοεκφορτωτϊν, το οποίο είχε αρχικά προβλεφκεί από το ν. 4093/2012, και
περιλαμβάνει δφο επίπεδα, «α. Το Μθτρϊο Α (Ειςαγωγικό). β. Το Μθτρϊο Β, το
οποίο υποδιαιρείται ςτα ακόλουκα Μθτρϊα: αα. Μθτρϊο Β - Φορτοεκφορτωτϊν
Λιμζνα, ββ. Μθτρϊο Β - Φορτοεκφορτωτϊν Ξθράσ και γγ. Μθτρϊο Β - Κατόχων
Άδειασ Χειριςτι Μθχανθμάτων Ζργου.». Η δε εγγραφι ςτο Μθτρϊο ςυμβαίνει
κατόπιν αιτιςεωσ των ενδιαφερομζνων, γραπτισ ι θλεκτρονικισ, προςκομίηοντασ
τα δικαιολογθτικά, και ςτθν ςυνζχεια εκδίδεται βεβαίωςθ εγγραφισ, θ οποία
διαρκεί για πζντε ζτθ.
φμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 4 του ωσ άνω Νόμου: «Οι φορτοεκφορτωτζσ μποροφν
να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ είτε µζςω ατομικισ άςκθςθσ επαγγζλματοσ είτε
µζςω ομάδων ι ενϊςεων ι επιχειριςεων φορτοεκφορτϊςεων είτε να
απαςχολοφνται µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. Για τουσ φορτοεκφορτωτζσ που
δεν απαςχολοφνται µε ςχζςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ θ αμοιβι τουσ ςυμφωνείται
ελευκζρωσ µε τον φορτοπαραλιπτθ. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ εφαρμόηονται οι
διατάξεισ τθσ κείμενθσ εργατικισ νομοκεςίασ. Οι κανονιςμοί διεξαγωγισ των
φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν καταρτίηονται µε Συλλογικζσ Συμβάςεισ Εργαςίασ
(Σ.Σ.Ε.) και ςε περίπτωςθ που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιμάνια, µε κοινι
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απόφαςθ των Υπουργϊν Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ
Αλλθλεγγφθσ και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Ρολιτικισ, για δε τθν ξθρά, µε απόφαςθ
του Υπουργοφ Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ.».
Σζλοσ με τθν παράγραφο 4 του άρκρου 4 προβλζπεται θ νομοκετικι εξουςιοδότθςθ
υπζρ των Τπουργϊν Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και Εργαςίασ, Κοινωνικισ
Αςφάλιςθσ για τον κακοριςμό των δικαιωμάτων, αμοιβϊν και αποηθμιϊςεων για
τουσ φορείσ διοίκθςθσ και εκμετάλλευςθσ λιμζνων, που επιβαρφνονται τα φορτία
κατά τισ φορτοεκφορτϊςεισ ςτα λιμάνια.
Με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 6 του ν. 4455/2017, καταργικθκαν οι ρυκμίςεισ
τθσ υποπαραγράφου ΙΑ.7 του πρϊτου άρκρου του ν.4093/2012, ο οποίοσ νόμοσ
επιχείρθςε για πρϊτθ φορά τθν ρφκμιςθ τθσ νόμιμθσ άςκθςθσ του επαγγζλματοσ
του φορτοεκφορτωτι μετά τθν απελευκζρωςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ. Η
απελευκζρωςθ είχε ιδθ ξεκινιςει με το Ν.3919/2011.
Με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 του ν. 4455/2017 καταργικθκε το ςφνολο των
Τπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ βαςίηονταν ςτον εξουςιοδοτικό Ν. 4093/2012.
Σζλοσ, θ ςυνολικι κατάργθςθ των ρυκμίςεων του ν. 4093/2012 δεν ςυμπαρζςυρε
τθν κατάργθςθ του προθγοφμενου νομικοφ κακεςτϊτοσ φορτοεκφόρτωςθσ, το
οποίο βαςιηόταν μεταξφ άλλων ςτον κ.ν. 5167/1931 και του ν. 1254/1949, με
αποτζλεςμα αυτζσ οι διατάξεισ νόμων να εξακολουκοφν να κεωροφνται
κατθργθμζνεσ και υπό το παρόν ιςχφον δίκαιο.

Ι.2. Εκδοθείςεσ Τπουργικζσ Αποφάςεισ
Με τθν υιοκζτθςθ του νεότερου νόμου επιδιϊχκθκε θ ςυνολικι αντικατάςταςθ των
ρυκμίςεων για τθ νόμιμθ άςκθςθ του φορτοεκφορτωτι εντόσ λιμζνα και ξθράσ,
ανεξαρτιτωσ του κακεςτϊτοσ του εκάςτοτε λιμζνα. Ζτςι, καταργικθκαν το ςφνολο
των Τπουργικϊν Αποφάςεων που ρφκμιςαν για πρϊτθ φορά το Εκνικό Μθτρϊο
Φορτοεκφορτωτϊν, ιδθ με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 6 του ν. 4455/2017. τθν
ςυνζχεια ακολοφκθςε ζνα χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν ζκδοςθ των νεότερων
Τπουργικϊν αποφάςεων, και πλζον ζχουν εκδοκεί οι εξισ με το ακόλουκο
περιεχόμενο:
Α. Η Κ.Τ.Α 60814/1583/2017 των Τπουργϊν Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ Πολιτικισ και
Εργαςίασ Κοινωνικισ, Αςφάλιςθσ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ, ορίςτθκε ο Γενικόσ
Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Εργαςίασ Διεξαγωγισ των Φορτοεκφορτωτικϊν Εργαςιϊν
Λιμζνοσ.
Σο Άρκρο 1, αρχικά επαναλαμβάνει τουσ οριςμοφσ φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν
του νόμου, και ςτθν παρ. 3 ορίηει ότι: «Δεν υπάρχει γεωγραφικόσ περιοριςμόσ για
τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του φορτοεκφορτωτι και οι εφοδιαςμζνοι με
βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αϋ ι ςτο Μθτρϊο Βϋ - φορτοεκφορτωτϊν Λιμζνα
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και Μθτρϊο Βϋ - Κατόχων Άδειασ Χειριςτι Μθχανθμάτων Ζργου, παρζχουν τισ
υπθρεςίεσ τουσ ςε οποιοδιποτε Λιμζνα τθσ χϊρασ».
φμφωνα με το Άρκρο 2 τθσ ωσ άνω Κ.Τ.Α ιςχφουν τα ακόλουκα: «1. Αρμόδιοι για
τθν ανάκεςθ του ζργου φορτοεκφόρτωςθσ και τθν επιλογι - οριςμό του υπεφκυνου
ομαδάρχθ - αρχιεργάτθ, είναι οι κάκε φορά φορτοπαραλιπτεσ, οι κφριοι των προσ
διακίνθςθ εμπορευμάτων και ειδϊν και κάκε εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ανάκεςθ
του ζργου τθσ φορτοεκφόρτωςθσ (εργοδότεσ). 2. Η από κοινοφ πραγματοποίθςθ
φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν από αςκοφντεσ ατομικά το επάγγελμα του
φορτοεκφορτωτι, με ομάδεσ ι ενϊςεισ φορτοεκφορτωτϊν ι επιχειριςεισ
φορτοεκφορτϊςεων ι με απαςχολοφμενουσ με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ δεν
απαγορεφεται. 3. Αρμόδιοι και υπεφκυνοι για τον κακοριςμό του αρικμοφ και των
ςυνκζςεων εργαςίασ για τθν φορτοεκφόρτωςθ κάκε είδουσ, είναι ο εκάςτοτε
φορτοπαραλιπτθσ, οι κφριοι των προσ διακίνθςθ εμπορευμάτων και ειδϊν και κάκε
εξουςιοδοτθμζνοσ για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ φορτοεκφόρτωςθσ (εργοδότεσ),
οι εργοδότεσ ςτθν περίπτωςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ, ι ο οριηόμενοσ ωσ υπεφκυνοσ
ομαδάρχθσ - αρχιεργάτθσ, εφόςον ζχει εξουςιοδοτθκεί για τον κακοριςμό των
ςυνκζςεων εργαςίασ. 4. Η επιλογι, εκ μζρουσ των αρμοδίων για τθν ανάκεςθ του
ζργου των παρ. 1. και 3, φορτοεκφορτωτι ι των φορτοεκφορτωτϊν και του
υπεφκυνου ομαδάρχθ- αρχιεργάτθ, είναι ελεφκερθ.».
Σα δε ιδιαίτερα κακικοντα του αρχιεργάτθ κατά τθν διάρκεια των εργαςιϊν,
κακορίηονται από το άρκρο 4 τθσ ανωτζρω ΚΤΑ, ενϊ, κατ’ άρκρον 6 τθσ ΚΤΑ, θ
παραμονι των φορτοεκφορτωτϊν επιτρζπεται ςτο λιμζνα μόνο εν’ όψει
ςυγκεκριμζνθσ παροχισ υπθρεςιϊν, και αφοφ θ λιμενικι αρχι ζχει ενθμερωκεί για
τοφτο λόγω τθσ κατάργθςθσ των γεωγραφικϊν περιοριςμϊν. Με το Άρκρο 9 τθσ
ίδιασ Κ.Τ.Α ρυκμίηεται θ διατιρθςθ των ιδθ εν λειτουργία ςτεγϊν λιμενεργάτθ, και
ειδικότερα: «1. Οι ιδθ λειτουργοφςεσ ςτζγεσ του Λιμενεργάτθ και οι
παραχωρθμζνοι χϊροι από τουσ Οργανιςμοφσ Λιμζνων και τα Λιμενικά Ταμεία ςτα
Σωματεία εργαηομζνων, ςυνεχίηουν να αποτελοφν τουσ χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ και
παραμονισ των φορτοεκφορτωτϊν ςε κάκε λιμάνι, κακϊσ και τουσ χϊρουσ
εναπόκεςθσ και φφλαξθσ του αναγκαίου εξοπλιςμοφ για τθν εκτζλεςθ των
φορτοεκφορτϊςεων. Οι παραπάνω χϊροι, χρθςιμοποιοφνται και ωσ χϊροι
ςυγκζντρωςθσ για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφνκεςθσ των ομάδων και τθσ
αποςτολισ τουσ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ. 2. Ίδιο δικαίωμα χριςθσ των παραπάνω
χϊρων, ζχουν και οι φορτοεκφορτωτζσ, που παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ μζςω
ατομικισ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, ανικουν ςε ομάδεσ ι ςε ενϊςεισ, ι
απαςχολοφνται με ςχζςθ εξθρτθμζνθσ εργαςίασ.»
Β. Με τθν Απόφαςθ 2133.1/11071/2018 του Τπουργοφ Ναυτιλίασ & Νθςιωτικισ
Πολιτικισ για τον «Κακοριςμό των όρων και των διαδικαςιϊν ειςόδου των
λιμενεργατϊν ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ», εγκρίκθκε θ τροποποίθςθ του Γενικοφ
Κανονιςμοφ Λιμζνων 51. Με τθ νεότερθ τροποποίθςθ, κακορίςτθκαν εκ νζου οι
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όροι και οι διαδικαςίεσ ειςόδου των λιμενεργατϊν ςτουσ λιμενικοφσ χϊρουσ,
αντίςτοιχα προσ το πλαίςιο του ΓΚΛ 51. Ειδικότερα, και ςφμφωνα με το άρκρο 2 τθσ
απόφαςθσ, ωσ «Λιμενικόσ χϊροσ» αποτελεί θ «χερςαία και καλάςςια ηϊνθ κάκε
λιμζνα» και ωσ «Λιμενεργάτθσ» ότι αποτελεί ο «φορτοεκφορτωτισ που
απαςχολείται ςε φορτοεκφορτωτικζσ εργαςίεσ διακίνθςθσ φορτίου ςτο Λιμζνα,
κατά τθν ζννοια του ιςχφοντοσ νόμου περί Εκνικοφ Μθτρϊου Φορτοεκφορτωτϊν
(Ε.Μ.Φ.), ο οποίοσ είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Μθτρϊο Αϋ του Ε.Μ.Φ. ι ςτο Μθτρϊο
Β’» και είναι εφοδιαςμζνοσ με Βεβαίωςθ εν ιςχφει του ΕΦΜ.
Σο αρ. 3 παρ. 1 κακορίηει το ποιοσ ζχει το δικαίωμα ειςόδου εντόσ λιμζνα και
εκτζλεςθσ εργαςιϊν, και ότι ςυγκεκριμζνα «Δικαίωμα ειςόδου ςτουσ λιμενικοφσ
χϊρουσ, για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ του λιμενεργάτθ, ζχει κάκε λιμενεργάτθσ
τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του παρόντοσ, εφόςον διακζτει Άδεια Ειςόδου
Λιμενεργάτθ ςε Λιμενικοφσ Χϊρουσ, θ οποία εκδίδεται από Λιμενικι Αρχι.». τθ
ςυνζχεια δε, προβλζπεται θ διαδικαςία για τθν ζκδοςθ τθσ άδειασ ειςόδου, και τα
δικαιολογθτικά που απαιτοφνται, ενϊ θ άδεια ορίηεται ότι είναι περιοριςμζνθσ
ιςχφοσ, ίςθσ προσ τθν Βεβαίωςθ του Ε.Μ.Φ., και δυνάμενθ να ανανεωκεί. Επίςθσ, θ
παρ. 4 του ιδίου άρκρου ρθτά αναφζρει ότι «Η Άδεια Ειςόδου Λιμενεργάτθ ςε
Λιμενικοφσ Χϊρουσ ιςχφει για όλουσ τουσ λιμζνεσ τθσ χϊρασ, είναι αυςτθρά
προςωπικι, μθ μεταβιβάςιμθ ςε τρίτουσ και ανακαλείται ςε περίπτωςθ που ο
λιμενεργάτθσ παφςει να είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο Ε.Μ.Φ., κατά τα οριηόμενα ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 2.».
Σζλοσ, θ παράγραφοσ 5 του άρ. 3 προβλζπει τθν διαδικαςία ανακοίνωςθσ των
φορτοεκφορτωτικϊν εργαςιϊν που πρόκειται να τελεςτοφν από ςυγκεκριμζνουσ
φορτοεκφορτωτζσ, δθλϊνοντασ και τον αρικμό τθσ Βεβαίωςθσ του Ε.Μ.Φ. και των
αδειϊν ειςόδου ςε λιμζνα. Η ανακοίνωςθ αυτι διαβιβάηεται και προσ το φορζα
διοίκθςθσ εκμετάλλευςθσ του λιμζνα.
Γ. Τπαγωγή - υμπεράςματα
Από τθν ςυνολικι εκτίμθςθ του νομικοφ πλαιςίου, προκφπτουν τα ακόλουκα
ςυμπεράςματα:




Η παροχι υπθρεςιϊν φορτοεκφόρτωςθσ ςε λιμζνα, μετά τθν κατάργθςθ τθσ
κατ’ αποκλειςτικότθτα άςκθςισ τθσ από αδειοδοτθμζνουσ φορτοεκφορτωτζσ,
οργανωμζνων εκτόσ του φορζα λιμζνα, ζχει καταςτεί ελεφκερθ και επιδιϊξιμθ
από κάκε φυςικό και νομικό πρόςωπο, αρκεί να χρθςιμοποιεί πρόςωπα που
φζρουν τισ νόμιμεσ ιδιότθτεσ.
Σο νεότερο πλαίςιο, που ειςιγαγε ο Ν.4455/2017 και οι εφαρμόηουςεσ
υπουργικζσ αποφάςεισ, προβλζπει για τθν άςκθςθ του επαγγζλματοσ
φορτοεκφορτωτι ουδζνα γεωγραφικό περιοριςμό, ι εξάρτθςθ από το νομικό
χαρακτθριςμό του τόπου όπου τελείται θ φορτοεκφόρτωςθ. Πλζον, οι
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εφοδιαςμζνοι με τθ βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Ε.Μ.Φ. και με άδεια ειςόδου ςε
λιμζνα από τθν λιμενικι αρχι παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ςε οποιοδιποτε
χϊρο φορτοεκφόρτωςθσ, και ςε οποιοδιποτε λιμζνα τθσ χϊρασ.
Οι φορτοεκφορτωτικζσ υπθρεςίεσ δφνανται να παρζχονται απευκείασ από
φυςικά πρόςωπα (μζςω ατομικισ άςκθςθσ επαγγζλματοσ ι με ςχζςθ
εξαρτθμζνθσ εργαςίασ) αλλά και από ομάδεσ φυςικϊν προςϊπων, ενϊςεισ
προςϊπων, ι επιχειριςεισ φορτοεκφορτϊςεων. Για δε τουσ παρόχουσ
φορτοεκφορτϊςεων, θ αμοιβι ςυμφωνείται ελευκζρωσ με τον εκάςτοτε
φορτοπαραλιπτθ κατόπιν διαπραγμάτευςθσ.
Η επιλογι για τθν ανάκεςθ του ζργου φορτοεκφόρτωςθσ γίνεται από τουσ
«εκάςτοτε φορτοπαραλιπτεσ, τουσ κυρίουσ των προσ διακίνθςθ εμπορευμάτων»
και από «κάκε εξουςιοδοτθμζνο για τθν ανάκεςθ του ζργου τθσ
φορτοεκφόρτωςθσ (εργοδότεσ)». Οι ίδιοι και ο υπεφκυνοσ ομαδάρχθσ αρχιεργάτθσ, κακορίηουν τισ ςυνκζςεισ εργαςίασ. Η επιλογι τόςο τθσ ανάκεςθσ
ζργου, όςο και τθσ ςφνκεςθσ τθσ εργαςίασ είναι ελεφκερθ.
Επομζνωσ, θ παροχι κατά το ν. 4455/2017 είναι ανοικτι προσ τον ανταγωνιςμό,
ουδζτερθ ωσ προσ το ποιοσ δφναται να τελεί φορτοεκφορτϊςεισ και επιτρζπεται
θ ελεφκερθ διαπραγμάτευςθ μεταξφ χριςτθ λιμζνα και του παρόχου
φορτοεκφορτωτικϊν υπθρεςιϊν, δίχωσ να αναφζρεται απαραίτθτα ςτθν
ςυνδρομι του ιδίου του λιμζνα.

Παρά τα ανωτζρω, όςον αφορά τα πραγματικά περιςτατικά τθσ υπόκεςθσ, θ
εταιρεία ιςχυρίηεται ότι όλεσ οι εργαςίεσ φορτοεκφορτϊςεων πραγματοποιοφνται
με ςφγχρονα μθχανικά μζςα, τα οποία ανικουν ςτθν ίδια ι μιςκϊνονται από
άλλουσ ιδιϊτεσ εργολάβουσ, δεδομζνου ότι οφτε ο Λιμζνασ οφτε ο φνδεςμοσ
Φορτοεκφορτωτϊν διακζτει ανάλογα μζςα. Πλθν όμωσ δεν ζχει προβεί ςτισ
αναγκαίεσ διευκρινίςεισ που ηθτικθκαν από τθν Αρχι, περί των ιςχυριςμϊν τθσ, για
τθν προςικουςα και ουςιαςτικι αξιολόγθςθ αυτϊν και τθ ςυμπλιρωςθ τυχόν
ανεπίκαιρων ςτοιχείων που είχαν προςκομιςκεί το 2017.
Ωσ εκ τοφτου θ Αρχι δεν διακζτει επαρκι ςτοιχεία για να προχωριςει ςε ζκδοςθ
αποφάςεωσ ι να προβεί ςε διαμεςολάβθςθ μεταξφ των δφο μερϊν, ςφμφωνα με
τισ αρμοδιότθτζσ τθσ.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία
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ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
α) Η υπόκεςθ να τεκεί ςτο αρχείο και
β) ε περίπτωςθ που θ εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΤΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. υποβάλλει
πρόςκετα και επίκαιρα ςτοιχεία, ι τα μζρθ εκφράςουν αίτθμα προσ
διαμεςολάβθςθ, θ υπόκεςθ να εξεταςκεί εκ νζου από τθν Αρχι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ.

Παναγιϊτθσ – Ιάςων
Αγγελόπουλοσ
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