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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
 
ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 213- 1371966  Fax: 213-1371888 

e-mail : info@raports.gr 

ΑΠΟΦΑΗ    31/2017 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  26η 

ΘΕΜΑ 3ο: Προτάςεισ επί του Άρθρου 106 του χεδίου Νόμου του Τπουργείου Ναυτιλίασ και 

Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ με τίτλο «Δια βίου εκπαίδευςη προςωπικοφ Τπουργείου 

Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ Πολιτικήσ, ενδυνάμωςη τησ διαφάνειασ και τησ 

αξιοκρατίασ ςε θζματα αρμοδιότητασ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νηςιωτικήσ 

Πολιτικήσ, ενίςχυςη τησ κοινωνικήσ ςυμμετοχήσ ςτην ακτοπλοΐα, θζματα πολιτικοφ 

προςωπικοφ, ςυμπλήρωςη διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ» το 

οποίο κατατζθηκε ςτη Βουλή ςτισ 01-11-2017. 

Σθν 13θ Νοεμβρίου 2017, θμζρα Δευτζρα, ϊρα 15:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ 
Αρχισ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 26θ 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 Ημεριςιασ Διάταξθσ. τθν υνεδρίαςθ εκλικθςαν και τα αναπλθρωματικά 
Μζλθ, χωρίσ δικαίωμα ψιφου. 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ - Ιάςων  Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Καραφϊτθ – Φωτιάδου Μαρία  Ειςθγιτρια 

5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

7. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

1. Λυμπζρθσ Θεόδωροσ  Αν. Μζλοσ 
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Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 

τθν αρχι τθσ ςυηιτθςθσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι το παρόν Άρκρο του χεδίου Νόμου κινείται 
ςτο πλαίςιο τθσ εναρμόνιςθσ τθσ ελλθνικισ με τθν ευρωπαϊκι νομοκεςία και δίδει το λόγο ςτον 
αρμόδιο Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 9.11.2017 Ειςιγθςι του, 
κακϊσ και το από 13.11.2017 υποβλθκζν υμπλιρωμα Ειςιγθςθσ. Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ 
όψιν τα τεκζντα ςε αυτά, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι 
ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπ’ όψιν τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ, τθν 
Ειςιγθςθ και το υμπλιρωμα Ειςιγθςθσ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

τισ 26/10/2017 πραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ, παρουςία των κ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., Προζδρου τθσ 
Ρ.Α.Λ., Διοικθτοφ τθσ Δ.Α.Λ., εκπροςϊπων του Ναυτικοφ Επιμελθτθρίου, τθσ Ζνωςθσ Λιμζνων 
Ελλάδοσ, του Προζδρου του ΕΒΕΠ, τθσ Ζνωςθσ Εφοπλιςτϊν Κρουαηιερόπλοιων και Φορζων 
Ναυτιλίασ, εκπροςϊπων τθσ Ο.Λ.Π. Α.Ε., κ.α., ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
αναφορικά με το Άρκρο 106 του χεδίου Νόμου του Τπουργείο Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ που ζχει κατατεκεί ςτθ Γενικι Γραμματεία τθσ Κυβζρνθςθσ, με τίτλο «Δια βίου 
εκπαίδευςθ προςωπικοφ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ 
διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ 
Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, 
ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και άλλεσ διατάξεισ». Σο εν λόγω Άρκρο αναφζρεται 
ςτθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου. 

Νομικό Πλαίςιο 

Ζχοντασ υπόψθ: 
 

1. Σον ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΕΕ/2017/352 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 
15θσ Φεβρουαρίου 2017 «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν 
υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων», όπωσ 
ιςχφει. 

2. Σο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ ΕΕ/2013/1315 ΣΟΤ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 
ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2013 «περί των προςανατολιςμϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν 
ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν και για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ 
αρικ. 661/2010/EE», όπωσ ιςχφει. 
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3. Σο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ 
ιςχφει. 

4. Σο Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν 
(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

5. Σο Ν. 4413/2016 (ΦΕΚ Α’148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ - 
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ (ΕΕ 
L94/1/28.3.2014) και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

6. Σθν ΚΤΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ Β’412) «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 
παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 2007/71/ΕΚ οδθγίασ», όπωσ ιςχφει. 

7. Σθ Διεκνι φμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τθν πρόλθψθ τθσ Ρφπανςθσ από πλοία του 
1973, όπωσ τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε από Πρωτόκολλο τθσ Διεκνοφσ φμβαςθσ 
του 1978 (MARPOL 73/78). 

8. Σον Κατάλογο αποβλιτων ςφµφωνα µε το Παράρτθµα τθσ απόφαςθσ 2000/532/ΕΚ,όπωσ 
ζχει τροποποιθκεί µε τισ Αποφάςεισ 2001/118/ΕΚ, 2001/119//ΕΚ κα ι2001/573/ΕΚ τθσ 
Επιτροπισ Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων *Ευρωπαϊκόσ Κατάλογοσ Αποβλιτων (Ε.Κ.Α.)+. 

Τπαγωγή - Αιτιολογικό 

Παράγραφοσ 1 

§1. «Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, θ παραλαβι και θ διαχείριςθ των αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από τα πλοία επιτρζπεται αποκλειςτικά ςε φυςικά 
και νομικά πρόςωπα εγγεγραμμζνα ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (Η.Μ.Α) του 
άρκρου 2 τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 
και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 4394/4026/2016 (Β’ 2992), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
παρόν άρκρο. Οι διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου εφαρμόηονται ςτο ςφνολο των δθμόςιων 
και ιδιωτικϊν φορζων διαχείριςθσ λιμζνων του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν (εφεξισ 
«δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων»), όπωσ απαρικμοφνται ςτο παράρτθμα 
II του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 1315/2013,με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων ρυκμίςεων των 
υμβάςεων Παραχϊρθςθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν περίπτ. β' τθσ παρ. 5 του άρκρου 132 
του ν. 4389/2016 (Α' 94).» 

Προτάςεισ 

Δζον όπωσ διευκολυνκεί θ ςυμμετοχι ευρωπαϊκϊν φυςικϊν και νομικϊν προςϊπων, με τα 
αντίςτοιχα προςόντα και άδειεσ. 

Προτείνεται θ προςκικθ εδαφίου που κα αναφζρεται ςε ανάγκθ εκπόνθςθσ Κ.Τ.Α από τα 
Τπουργεία Περιβάλλοντοσ και Ναυτιλίασ, με τθν οποία κα πραγματοποιείται κωδικοποίθςθ / 
αντιςτοίχιςθ-ςυςχζτιςθ των κατθγοριϊν Ε.Κ.Α του Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου ςε ςχζςθ με τισ 
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κατθγορίεσ αποβλιτων MARPOL 73/78, ςτα πλαίςια του Η.Μ.Α., προκειμζνου να διαςφαλιςκεί θ 
επάρκεια των παρόχων ςτισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ και θ τελικι διάκεςθ των αποβλιτων. τθν 
ίδια Κ.Τ.Α δζον όπωσ  προβλεφκεί θ ςφςταςθ Μθτρϊου Λιμενικϊν Εγκαταςτάςεων Παραλαβισ 
και Επεξεργαςίασ Αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου. φμφωνα με το εδάφιο ε) του 
Άρκρου 2 τθσ ΚΤΑ 8111./41/2009 νοείται ωσ: «’’λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ’’ : κάκε 
ςτακερι, πλωτι ι κινθτι εγκατάςταςθ που είναι ικανι να δζχεται απόβλθτα που παράγονται ςτα 
πλοία ι κατάλοιπα φορτίου». 

Παράγραφοσ 4 

§4. «Οι δθμόςιοι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παρ. 1 υποχρεοφνται, πριν τθ δθμοςίευςθ των 
προςκλιςεων ενδιαφζροντοσ τθσ παρ. 3, να διεξαγάγουν προκαταρκτικζσ διαβουλεφςεισ, 
ςφμφωνα με τα άρκρα 46 και 47 του ν. 4412/2016.» 

Προτάςεισ 

Δζον όπωσ λθφκεί υπ’όψιν όλο το νομοκετικό πλαίςιο που διζπει τισ αναφερκείςεσ ςτθν 
Παράγραφο 4 ςυμβάςεισ, ιτοι πζραν του Ν. 4412/2016 και ο Ν. 4413/2016, για τθν διεξαγωγι 
προκαταρκτικϊν διαβουλεφςεων. 

Παράγραφοσ 5 

§5. «Οι δθμόςιοι φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παρ. 1 υποχρεοφνται να αναρτοφν τισ 
προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ παρ. 3 ςτο διαδίκτυο ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο ν. 3861/2010 (Αϋ112).» 

Προτάςεισ 

Δζον όπωσ περιλθφκοφν και οι ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων ςτθν αναφερκείςα τθσ 
παραγράφου 5 υποχρζωςθσ περί ανάρτθςθσ προςκλιςεων ςε ιςτοςελίδα. 

Παράγραφοσ 7 

§7. «Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου: 

α) είναι διαφανείσ, αντικειμενικζσ, δεν ειςάγουν διακρίςεισ, ιδίωσ προσ όφελοσ μιασ 
επιχείρθςθσ ι φορζα ςτον οποίο οι δθμόςιοι ι ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων 
ζχουν ςυμφζροντα, είναι αναλογικζσ και ςχετικζσ με τθν κατθγορία και τθ φφςθ τθσ 
οικείασ υπθρεςίασ, 

β) πλθροφνται ζωσ ότου λιξει το δικαίωμα παροχισ τθσ υπθρεςίασ, 

γ) μοναδικό ςκοπό ζχουν τθ διαςφάλιςθ τθσ υψθλισ ποιότθτασ των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, 

δ) δεν κα πρζπει να δθμιουργοφν εμπόδια ςτθν αγορά, 

ε) επιτρζπουν ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ να ξεκινοφν ζγκαιρα τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν, 
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ςτ) απαγορεφεται να επιβάλουν υποχρεωτικζσ κατϊτατεσ τιμζσ ι αμοιβζσ για τθν παροχι 
των υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ των αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου που 
προζρχονται από τα πλοία, είτε αυτζσ ορίηονται ευκζωσ είτε προςδιορίηονται εμμζςωσ με 
τθν εφαρμογι ςυντελεςτι κζρδουσ ι με άλλο ποςοςτιαίο υπολογιςμό,  

η) απαγορεφεται να επιβάλουν ςτουσ υποψιφιουσ αναδόχουσ υποχρζωςθ να προςφζρουν 
μαηί με τθ δικι τουσ υπθρεςία, άλλεσ ςυγκεκριμζνεσ υπθρεςίεσ,  

θ) απαγορεφεται να περιορίηουν τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ επαγγελματικϊν προςόντων ςε 
ζνα μόνο από τουσ λιμζνεσ τθσ παρ. 1 ι ςε λιμζνεσ ενόσ μόνο κράτουσ.  

Οι ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου αναρτϊνται ςτθν ιςτοςελίδα του 
αντίςτοιχου δθμόςιου ι ιδιωτικοφ φορζα διαχείριςθσ λιμζνα τθσ παρ. 1, ο οποίοσ μεριμνά 
και για τθν εκ των προτζρων ενθμζρωςθ των υποψιφιων αναδόχων.»  

Προτάςεισ 

Σα εκτεκζντα τθσ παραγράφου 7 δεν λαμβάνουν υπ’όψιν τθν πρόβλεψθ τθσ παραγράφου 7 του 
Άρκρου 4 του Κανονιςμοφ ΕΕ/2017/352, περί υποχρζωςθσ παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ. Δζον 
όπωσ περιλθφκεί και προαναφερκείςα πρόβλεψθ ςτισ διατάξεισ του εδαφίου 7. 

Επί των εδαφίων η) και θ) προτείνεται θ περαιτζρω διευκρίνιςι τουσ, κακότι τυγχάνουν 
δυςερμινευτα. 

Επί τθσ ωσ άνω παραγράφου, προτείνεται θ ειςαγωγι διάταξθσ που κα υποχρεϊνει τον πάροχο 
να δθμοςιοποιεί ςε ιςτότοπο (δικό του ι/και του Φορζα Διαχείριςθσ), τον τιμοκατάλογο των 
υπθρεςιϊν του. 

Παράγραφοσ 8 

§8. «Οι προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ παρ. 3 κακορίηουν υποχρεωτικά: 

α) τισ κατθγορίεσ των αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από 
πλοία τα οποία χρθςιμοποιοφν τον λιμζνα, με ςαφι αναφορά ενόσ ι και περιςςότερων 
Παραρτθμάτων τθσ ςφμβαςθσ MARPOL 73/78 και του ςυνόλου των αντίςτοιχων Κωδικϊν 
του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (Ε.Κ.Α.) για το κάκε Παράρτθμα, 

β) τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 8 τθσ ανωτζρω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 
8111.1/41/2009,  

γ) τα ακόλουκα είδθ εγγυιςεων: αα) εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ, το φψοσ τθσ οποίασ 
κακορίηεται ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό, αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, και 
δεν μπορεί να υπολείπεται του 8% των ςυνόλου των τελϊν του άρκρου 8 τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν, Οικονομίασ και Οικονομικϊν, Ανάπτυξθσ, 
Περιβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμοςίων Ζργων, Εμπορικισ Ναυτιλίασ, Αιγαίου και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ 8111.1/41/2009 που αντιςτοιχοφν ςτο προθγοφμενο από τθ 
δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ οικονομικό ζτοσ εκτόσ Φ.Π.Α., με ανάλογθ 
ςτρογγυλοποίθςθ. Η εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ καταπίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ 
υπερθμερίασ, αναφορικά με τθν απόδοςθ των τελϊν του άρκρου 8 τθσ ανωτζρω κοινισ 
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υπουργικισ απόφαςθσ. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ πρζπει να είναι 
μεγαλφτεροσ από πζντε (5) ζτθ. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται εξιντα (60) θμζρεσ 
μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ επόμενθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ, ββ) εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ςυγκεκριμζνο χρθματικό ποςό, 
αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ςε ευρϊ, και δεν μπορεί να υπολείπεται του 5% των 
ςυνόλου των τελϊν του άρκρου 8 τθσ ανωτζρω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ, που 
αντιςτοιχοφν ςτα πζντε (5) προθγοφμενα από τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ οικονομικά 
ζτθ εκτόσ Φ.Π.Α., με ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει, 
ςε κάκε περίπτωςθ παράβαςθσ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ, όπωσ ενδεικτικά τθσ κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ 8111.1/41/2009, τθσ απόφαςθσ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν και 
Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ και Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ 4394/4026/2016 και του 
ςχεδίου διαχείριςθσ αποβλιτων. Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει 
να είναι μεγαλφτεροσ από πζντε (5) ζτθ. Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται εξιντα 
(60) θμζρεσ, μετά τθ δθμοςίευςθ τθσ επόμενθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ. 
Κατά τα λοιπά, εφαρμόηονται αναλογικά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. Οι 
εγγυιςεισ τθσ παροφςασ περίπτωςθσ αποτελοφν δικαιολογθτικό υπογραφισ τθσ 
αναφερόμενθσ ςτθν παρ. 10 του παρόντοσ άρκρου ςφμβαςθσ,  

δ) τθ ςαφι και απαρζγκλιτθ υποχρζωςθ κάκε υποψθφίου αναδόχου να πλθροί τθσ 
απαιτιςεισ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ςχεδίου παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, 
ιδίωσ αναφορικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ, τα δεςμευόμενα για το 
ςυγκεκριμζνο λιμζνα ςυλλεκτικά μζςα, το δεςμευόμενο για το ςυγκεκριμζνο λιμζνα 
εξοπλιςμό, τον αρικμό του αναγκαίου εξειδικευμζνου προςωπικοφ, που κα απαςχολείται 
ςτο ςυγκεκριμζνο λιμζνα,  

ε) τα αναγκαία αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια αςτικισ, περιβαλλοντικισ και εργοδοτικισ 
ευκφνθσ, 

ςτ)τισ αναγκαίεσ άδειεσ ςυλλογισ και μεταφοράσ αποβλιτων, 

η) τθν πιςτοποίθςθ κατά τα πρότυπα ςυςτιματα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ, ποιότθτασ, 
υγιεινισ και αςφάλειασ, διαχείριςθσ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ, 

θ) τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ παρ. 6, 

κ) τισ αναγκαίεσ ςυμβάςεισ νόμιμθσ τελικισ διάκεςθσ των αποβλιτων και καταλοίπων 
φορτίου, 

ι) τουσ όρουσ των ςυμβάςεων που πρόκειται να καταρτιςτοφν, ςτουσ οποίουσ 
περιλαμβάνονται, ιδίωσ, θ διαδικαςία παραλαβισ, θ υποχρεωτικι αποδοχι αιτθμάτων 
παράδοςθσ, θ ςυνεχισ ετοιμότθτα εξυπθρζτθςθσ κακ’ όλο το εικοςιτετράωρο και επί 
επτά θμζρεσ εβδομαδιαίωσ, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ςχζδιο διαχείριςθσ αποβλιτων 
πλοίων του λιμζνα, κακϊσ και το φψοσ των ποινικϊν ρθτρϊν. 

τισ προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ παροφςασ παραγράφου επιςυνάπτεται 
υποχρεωτικά περίλθψθ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ςχεδίου παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων.»  
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Προτάςεισ 

Επί του εδαφίου β), και ςε ςχζςθ με τθν κατάρτιςθ καταλόγου πολλαπλϊν παρόχων, προτείνεται 
θ ακριβζςτερθ προδιαγραφι τθσ όλθσ διαδικαςίασ λαμβάνοντασ υπόψθ και το Άρκρο 12 και 13 
του Κανονιςμοφ ΕΕ/2017/352, τα οποία αφοροφν ςτα τζλθ λιμενικϊν υπθρεςιϊν και υποδομϊν. 

Επί του εδαφίου γ), αναφορικά με τισ οριηόμενεσ εγγυιςεισ αλλά και επί τθσ διαδικαςίασ 
πολλαπλϊν παρόχων, δζον όπωσ γνωμοδοτιςει θ Ενιαία Ανεξάρτθτθ Αρχι Δθμοςίων υμβάςεων. 

Επί του εδαφίου δ), δζον όπωσ αναηθτθκεί και εναλλακτικι μζκοδοσ κάλυψθσ του ςυνόλου τθσ 
ηιτθςθσ προκειμζνου να αποφευχκοφν πικανζσ ςτρεβλϊςεισ. O προτεινόμενοσ τρόποσ 
κατάρτιςθσ καταλόγου πολλαπλϊν παρόχων με τθν ταυτόχρονθ δζςμευςθ των απαιτουμζνων 
εγκαταςτάςεων από όλουσ τουσ παρόχουσ για το ςφνολο του ζργου, χρειάηεται βελτίωςθ 
προκειμζνου να μθν κα οδθγιςει ςε αναίτια αφξθςθ των δεςμευμζνων εγκαταςτάςεων, 
κεφαλαίου και εργαςίασ. Επιπρόςκετα, βελτίωςθ του άρκρου 8 κα βοθκιςει τουσ Φορείσ 
Διαχείριςθσ Λιμζνων, ςε ςχζςθ με τθ διαχείριςθ των χϊρων τουσ. 

Παράγραφοσ 9 

§9. «Εντόσ εξιντα (60) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ 
τθσ παρ. 3, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτθςθ δραςτθριοποίθςθσ ςτθν οποία 
επιςυνάπτουν αντίςτοιχα μία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω αναλυτικά αναφερόμενεσ 
δθλϊςεισ: 

α) διλωςθ παραλαβισ και διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων πλοίων και κατάλοιπων φορτίου, 
ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα Παραρτιματα Δ.. Μarpol 73/78, ςυνοδευόμενθ από 
αναφορά εγγραφισ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (Η.Μ.Α.),για τουσ αντίςτοιχουσ 
κωδικοφσ του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (Ε.Κ.Α) του κάκε Παραρτιματοσ, με τθν 
επιφφλαξθ τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
υποβάλλεται ςωρευτικά τόςο για το ςφνολο των Παραρτθμάτων του προθγοφμενου 
εδαφίου όςο και για το ςφνολο των αντίςτοιχων κωδικϊν του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου 
Αποβλιτων (Ε.Κ.Α) του κάκε Παραρτιματοσ, χωρίσ να επιτρζπεται θ υποβολι διλωςθσ 
για ζνα (1) μόνο από τα προαναφερόμενα Παραρτιματα,  

β) διλωςθ παραλαβισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων πλοίων και κατάλοιπων 
φορτίου, ςφμφωνα με τα αντίςτοιχα Παραρτιματα τθσ Δ. Μarpol 73/78, ςυνοδευόμενθ 
από αναφορά εγγραφισ ςτο Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (Η.Μ.Α.), για τουσ 
αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (Ε.Κ.Α) του κάκε 
Παραρτιματοσ, με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου υποβάλλεται ςωρευτικά τόςο για το ςφνολο των Παραρτθμάτων 
του προθγοφμενου εδαφίου όςο και για το ςφνολο των αντίςτοιχων κωδικϊν του 
Ευρωπαϊκοφ Καταλόγου Αποβλιτων (Ε.Κ.Α) του κάκε Παραρτιματοσ, χωρίσ να 
επιτρζπεται θ υποβολι διλωςθσ για ζνα (1) μόνο από τα προαναφερόμενα 
Παραρτιματα,  

Επιπρόςκετα, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν: 

γ) διλωςθ ςυμμόρφωςθσ με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 6 - 8 του παρόντοσ άρκρου, ςτθν οποία 
επιςυνάπτονται όλεσ οι αναγκαίεσ βεβαιϊςεισ, άδειεσ και πιςτοποιθτικά, 
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δ) αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, 

Οι δθλϊςεισ των περιπτ. α' - γ' υπζχουν κζςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ.» 

Προτάςεισ 

Βλ. πρόταςθ επί τθσ παρ. 1. 

Παράγραφοσ 10Α 

§10Α. «Ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλθτα, κατά τθν ζννοια του άρκρου 3 τθσ Οδθγίασ 
2008/98/ΕΚ, όπωσ ενςωματϊκθκε με το άρκρο 11 του ν. 4042/2012 (Α’ 24), οι δθμόςιοι και 
ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ των λιμζνων τθσ παρ. 1 δθμοςιεφουν, ανά πενταετία, 
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με ςκοπό τθν ανάδειξθ ενόσ αναδόχου παραλαβισ 
και διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων  για κάκε ζνα από τα αντίςτοιχα Παραρτιματα τθσ 
Δ.. Marpol 73/78. Κατά τθν πρϊτθ εφαρμογι του παρόντοσ, οι προςκλιςεισ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ του προθγοφμενου εδαφίου δθμοςιεφονται το αργότερο εντόσ εκατόν 
ογδόντα (180) θμερϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του ι από τθ λιξθ των υφιςτάμενων 
ςυμβάςεων. Οι παράγραφοι 4 - 7 ιςχφουν και για τισ προςκλιςεισ εκδιλωςθσ 
ενδιαφζροντοσ τθσ παροφςασ παραγράφου, εξαιρουμζνθσ τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παρ. 7. Οι 
προαναφερόμενεσ προςκλιςεισ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ περιζχουν τα ςτοιχεία τθσ παρ. 8 
για τα επικίνδυνα απόβλθτα για κάκε ζνα από τα Παραρτιματα τθσ Δ.. Marpol 73/78. Εντόσ 
εξιντα (60) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ τθσ πρόςκλθςθσ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ τθσ 
παροφςασ παραγράφου, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν προςφορά, ςτθν οποία 
επιςυνάπτουν υποχρεωτικά διλωςθ παραλαβισ και διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων 
πλοίων και κατάλοιπων φορτίου για το Παράρτθμα τθσ Δ. Μarpol 73/78, που αποτελεί 
αντικείμενο τθσ αντίςτοιχθσ πρόςκλθςθσ, ςυνοδευόμενθ από αναφορά εγγραφισ ςτο 
Ηλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων (Η.Μ.Α.), για τουσ αντίςτοιχουσ κωδικοφσ του Ευρωπαϊκοφ 
Καταλόγου Αποβλιτων (Ε.Κ.Α), με τθν επιφφλαξθ τυχόν ειδικότερων διατάξεων. Η 
διαδικαςία ανάδειξθσ αναδόχων και υπογραφισ των αντίςτοιχων ςυμβάςεων 
ολοκλθρϊνεται, κατά παρζκκλιςθ των κείμενων διατάξεων, υποχρεωτικά εντόσ εξιντα (60) 
θμερϊν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου, οπότε οι δθμόςιοι και 
ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παρ. 1, ςυνάπτουν ςυμβάςεισ για τθν παραλαβι 
και διαχείριςθ των επικινδφνων αποβλιτων τθσ παροφςασ παραγράφου χωριςτά με τον 
κάκε ζναν από τουσ αναδόχουσ και για κάκε ζνα από τα προαναφερόμενα Παραρτιματα 
Δ.. Marpol 73/78. τθν περίπτωςθ που γίνουν αποδεκτζσ προςφορζσ για το ςφνολο των 
προαναφερόμενων Παραρτθμάτων, οι ανάδοχοι τθσ παροφςασ παραγράφου δεν μπορεί να 
είναι λιγότεροι από δυο (2). Μετά τθν υπογραφι των ανωτζρω ςυμβάςεων, οι δθμόςιοι και 
ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παρ. 1 αναρτοφν ςτθν ιςτοςελίδα τουσ και ςτθν 
ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ κατάλογο διαπιςτευμζνων 
παρόχων παραλαβισ και διαχείριςθσ επικινδφνων αποβλιτων.» 

Προτάςεισ 

Προτείνεται θ μθ κζςπιςθ τθσ εν λόγω εξαίρεςθσ. Δεν προβλζπεται από τον Κανονιςμό 
ΕΕ/2017/352 και αντιτίκεται ςτο πνεφμα του. Σο νομοςχζδιο ιδθ παρζχει ςτουσ Φορείσ 
Διαχείριςθσ Λιμζνοσ δυνατότθτεσ για τον περιοριςμό του αρικμοφ των παρόχων.  
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Παράγραφοσ 11 

§11. «Οι δθμόςιοι και ιδιωτικοί φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τθσ παρ. 1 δφνανται να επιβάλλουν 
περιοριςμοφσ ςτον αρικμό των υποψθφίων αναδόχων κάκε μιασ από τισ κατθγορίεσ 
αποβλιτων τθσ παρ. 9 για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

α) θ ςπανιότθτα ι αποκλειςτικι χριςθ τθσ γθσ ι τθσ παράκτιασ ηϊνθσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο περιοριςμόσ είναι ςφμφωνοσ με το εκάςτοτε ιςχφον ςχζδιο παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων και τθν αντίςτοιχθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ, 

β) θ απουςία τζτοιου περιοριςμοφ εμποδίηει τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων παροχισ 
δθμόςιασ υπθρεςίασ, 

γ) θ απουςία τζτοιου περιοριςμοφ αντιβαίνει ςτθν ανάγκθ να εξαςφαλιςκοφν θ αςφάλεια, 
θ προςταςία και θ περιβαλλοντικι βιωςιμότθτα των λιμενικϊν υπθρεςιϊν, 

δ) λόγω των χαρακτθριςτικϊν των λιμενικϊν υποδομϊν ι του είδουσ τθσ κυκλοφορίασ ςτον 
λιμζνα, θ δραςτθριοποίθςθ πολυάρικμων παρόχων ςτον λιμζνα δεν κα ιταν δυνατι, 

ε) όταν ζχει διαπιςτωκεί, ςφμφωνα με το άρκρο 35 τθσ Οδθγίασ 2014/25/ΕΕ, ότι ζνασ 
λιμενικόσ τομζασ ι υποτομζασ, μαηί με τισ λιμενικζσ του υπθρεςίεσ, αςκεί δραςτθριότθτα 
θ οποία είναι άμεςα εκτεκειμζνθ ςτον ανταγωνιςμό, ςφμφωνα με το άρκρο 34 τθσ 
Οδθγίασ αυτισ. ε αυτιν τθν περίπτωςθ, δεν εφαρμόηονται οι παρ. 12, 13 και 14 του 
παρόντοσ άρκρου, 

Για τουσ περιοριςμοφσ τθσ παροφςασ παραγράφου, ιςχφουν τα οριηόμενα ςτισ περιπτ. α’ - ε’ 
τθσ παρ. 7.» 

Προτάςεισ 

Επί τθσ παραγράφου 11, δζον όπωσ αναφερκεί ρθτά το Άρκρο 6 του Κανονιςμοφ, προσ αποφυγι 
δθμιουργίασ ερμθνευτικϊν προβλθμάτων μεταξφ εκνικοφ και ενωςιακοφ δικαίου. 

Δζον όπωσ οριςκεί θ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ωσ φορζασ ζχων τθν αποφαςιςτικι αρμοδιότθτα 
για: α) τθν κζςπιςθ τθσ μεκοδολογίασ αποτίμθςθσ των αιτθμάτων εξαίρεςθσ και β) τθν εξζταςθ 
και τελικι κρίςθ επί των αιτθμάτων εξαίρεςθσ, ςφμφωνα με τθ ρυκμιςτικι αρμοδιότθτα που τθσ 
απονζμεται με το άρκρο 113 παρ. 1 εδ. β’ και ε’ του Ν. 4389/2016. 

Παράγραφοσ 15 

§15. «Όταν δθμόςιοσ ι ιδιωτικόσ φορζασ διαχείριςθσ λιμζνα τθσ παρ. 1 παρζχει υπθρεςίεσ 
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, είτε ο ίδιοσ είτε μζςω νομικά ανεξάρτθτθσ 
οντότθτασ τθν οποία ελζγχει άμεςα ι ζμμεςα, ο περιοριςμόσ του αρικμοφ των παρόχων 
γίνεται με κοινι απόφαςθ των Υπουργϊν Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ, μετά από γνϊμθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) και τθσ 
Δθμόςιασ Αρχισ Λιμζνων (Δ.Α.Λ.). Οι νομικζσ οντότθτεσ του προθγοφμενου εδαφίου 
πλθροφν υποχρεωτικά τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ τθσ παρ. 6. Με τθν υπουργικι απόφαςθ του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου, ο αρικμόσ των παρόχων για κάκε μια από τισ 
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κατθγορίεσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου τθσ παρ. 9 δεν μπορεί να είναι μικρότεροσ 
από δυο (2).» 

Προτάςεισ 

Η απόφαςθ περί περιοριςμοφ των παρόχων αποτελεί αρμοδιότθτα μόνον τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Λιμζνων, τόςο εκ του εν ιςχφ (μθ τεκζντοσ ωςτόςο ακόμθ ςε εφαρμογι) Κανονιςμοφ ΕΕ 
352/2017, όςο και εκ του Άρκρου 113 παρ. 1 εδ. β’ και ε’ του Ν. 4389/2016, κακότι ςτουσ 
υπόλοιπουσ φορείσ που προβλζπονται με τθν εν λόγω παράγραφο υφίςταται ςφγκρουςθ 
ςυμφερόντων. Η ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ζγκειται ςτο να αποφαςίςει το εν ςτενι εννοία 
Δθμόςιο (Τπουργεία) φςτερα από γνϊμθ υπθρεςίασ επίςθσ του εν ςτενι εννοία Δθμοςίου 
(Δ.Α.Λ.) για φορείσ και νομικά πρόςωπα που ελζγχονται από το Δθμόςιο.  

Αναφορικά με τον δια του παρόντοσ νόμου κακοριςμό του αρικμοφ των παρόχων κατ’ ελάχιςτον 
ςε δφο για κάκε κατθγορία αποβλιτων, δζον όπωσ λθφκοφν υπ’όψιν οι διατάξεισ τθσ 
παραγράφου 6 του Άρκρου 6 του Κανονιςμοφ ΕΕ/2017/352, ςτθν οποία προβλζπεται ότι : «6. 
Όταν ο διαχειριςτικόσ φορζασ λιμζνα ι θ αρμόδια αρχι παρζχει λιμενικζσ υπθρεςίεσ είτε ο ίδιοσ / 
θ ίδια ι μζςω νομικά ανεξάρτθτθσ οντότθτασ τθν οποία ελζγχει άμεςα ι ζμμεςα, το οικείο κράτοσ 
μζλοσ λαμβάνει τα μζτρα που είναι αναγκαία για τθν αποφυγι ςυγκροφςεων ςυμφερόντων. 
Ελλείψει τζτοιων μζτρων, οι πάροχοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι από δφο, εκτόσ εάν ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ λόγουσ τθσ παραγράφου 1 δικαιολογεί περιοριςμό του αρικμοφ των 
παρόχων λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςε ζναν μόνον πάροχο». 

Παράγραφοσ 16 

§16. «Με τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτθν παρ. 10Α, ςφμβαςθ με μοναδικό διαπιςτευμζνο 
πάροχο από δθμόςιο φορζα διαχείριςθσ λιμζνα τθσ παρ. 1 για ζνα ι περιςςότερα 
Παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ Marpol 73/78 ςυνάπτεται, μόνον ςτθν περίπτωςθ μθ 
εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ άλλων υποψθφίων, φςτερα από ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων, θ οποία διατυπϊνεται μζςα ςε προκεςμία είκοςι 
(20) εργαςίμων θμερϊν από τθν περιζλευςθ του πλιρουσ φακζλου ςτθν Αρχι. Με τθν 
άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ, τεκμαίρεται θ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ Αρχισ.» 

Προτάςεισ 

Προτείνεται θ κζςπιςθ μεγαλφτερθσ προκεςμίασ από τισ 20 θμζρεσ. Ζνεκα του γεγονότοσ ότι θ 
κρίςθ επί τθσ ςυμβάςεωσ που αναφζρεται ςτο άρκρο αποτελεί ρυκμιςτικι αρμοδιότθτα τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων ςφμφωνα με το Ν. 4389/2016, δζον όπωσ περιλθφκεί και θ ΡΑΛ 
πζραν τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων ςτθν εν λόγω παράγραφο. 

Παράγραφοσ 20 

§20. «Άρνθςθ διαπιςτευμζνου παρόχου για τθν παραλαβι και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από πλοία, ακόμα και για λόγο ανωτζρασ βίασ, 
επιφζρει τισ κυρϊςεισ του άρκρου 18 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 8111.1/41/2009.» 

Προτάςεισ 
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Προτείνεται θ επί τθσ Παραγράφου 20 απαλοιφι τθσ πρόταςθσ «ακόμα για λόγο ανωτζρασ βίασ», 
θ οποία παραβιάηει τθν αρχι τθσ καλόπιςτθσ ςφναψθσ και εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, θ οποία 
τυγχάνει εφαρμογισ τόςο ςτισ ιδιωτικζσ ζννομεσ ςχζςεισ όςο και ςτισ ζννομεσ ςχζςεισ δθμοςίου 
και διοικθτικοφ δικαίου. Επίςθσ, ο περιοριςμόσ τοφτοσ ζρχεται ςε αντίκεςθ και με τθν 
ςυνταγματικϊσ κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ αναλογικότθτασ, θ οποία αναγνωρίηεται ωσ κεμελιϊδθσ 
αρχι και του ευρωπαϊκοφ δικαίου.  

Παράγραφοσ 21 

§21. «Αδυναμία διαπιςτευμζνου παρόχου για τθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από πλοία, ακόμα και για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, 
επιφζρει τισ κυρϊςεισ του άρκρου 18 τθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ 8111.1/41/2009.» 

Προτάςεισ 

Όπωσ και ανωτζρω υπό τθν παράγραφο 20. 

Παράγραφοσ 23 

§23. «υμβάςεισ για τθν παραλαβι και διαχείριςθ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου 
που προζρχονται από πλοία, εφόςον ζχουν ςυναφκεί φςτερα από νόμιμθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία και βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, δεν 
καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του, ζωσ τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου διαρκείασ 
τουσ. Οι ςυμβάςεισ του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποτελοφν, ςε καμία περίπτωςθ, λόγο 
μθ εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου ςτο ςφνολο των λιμζνων τθσ παρ. 1 του παρόντοσ.» 

Προτάςεισ 

Δζον όπωσ αντικαταςτακεί θ διάταξθ «…και βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του 
παρόντοσ, δεν καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του, ζωσ τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου 
διαρκείασ τουσ.» με τθν πρόταςθ «…και βρίςκονται ςε ιςχφ κατά τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, 
δεν καταλαμβάνονται από τισ διατάξεισ του, ζωσ τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου διαρκείασ τουσ 
μζχρι τθν 1θ Ιουλίου 2025.» προκειμζνου να υπάρξει ορκι διαδικαςία εναρμόνιςθσ του παρόντοσ 
νομοςχεδίου με τισ προβλζψεισ των διατάξεων και του πνεφματοσ του Άρκρου 21 του 
Κανονιςμοφ ΕΕ/2017/352.  

Παράγραφοσ 24 

§24. «Με ευκφνθ των δθμόςιων και ιδιωτικϊν φορζων διαχείριςθσ λιμζνων, καταρτίηονται, εντόσ 
δϊδεκα (12) μθνϊν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ, ανακεωρθμζνα και ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο παρόν άρκρο ςχζδια παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από πλοία, τα οποία υποβάλλονται ςτθ Γενικι 
Γραμματεία Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, προσ ζγκριςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 5 τθσ κοινισ 
υπουργικισ απόφαςθσ 8111.1/41/2009. H προκεςμία του προθγουμζνου εδαφίου, ςε καμία 
περίπτωςθ, δεν αποτελεί λόγο μθ εφαρμογισ του παρόντοσ άρκρου.» 

Προτάςεισ 
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Η διάρκεια ιςχφοσ των εν λόγω χεδίων δζον όπωσ ακολουκιςει τουσ χρόνουσ που προβλζπονται 
ςτθν παράγραφο 3 του Άρκρου 106, το οποίο προχποκζτει ανακεϊρθςθ τθσ ΚΤΑ 8111.1/41/09. 

Παράγραφοσ 27 

§27. «Για τισ προςκλιςεισ των παρ. 8 και 10Α και τθ διαδικαςία επιλογισ αναδόχων, ιςχφουν 
κατά τα λοιπά για τουσ μεν δθμόςιουσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνα τα οριηόμενα ςτον ν. 
4412/2016, για τουσ δε ιδιωτικοφσ φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων τα οριηόμενα κατά 
περίπτωςθ ςτθν αντίςτοιχθ ςφμβαςθ παραχϊρθςθσ.» 

Προτάςεισ 

Δζον όπωσ λθφκεί υπ’ όψιν και ο Ν. 4413/2016. 

Παράγραφοι 2, 10, 13 

Προτάςεισ 

Επί των παραγράφων 2, 10 και 13 του παρόντοσ νομοςχεδίου, δζον όπωσ ςυμπεριλθφκεί και θ 
Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ςτισ προβλζψεισ των διατάξεων περί δθμοςίευςθσ ςε ιςτοςελίδα. 

Γενικζσ Προτάςεισ περί Θεμάτων που δεν ζχουν προβλεφθεί από τον Νόμο 

Α) τισ προβλζψεισ του Άρκρου 106, κρίνεται ωσ ιδιαίτερα κρίςιμθ θ προςκικθ μεταβατικϊν 
και τελικϊν διατάξεων, προκειμζνου να ρυκμιςτοφν ηθτιματα που ενδεχομζνωσ προκφψουν 
από τθν εφαρμογι του νόμου ςε ςχζςθ με πραγματοποιθκείςεσ ι ςε εξζλιξθ ιδιωτικζσ 
επενδφςεισ εγκαταςτάςεων υποδοχισ αποβλιτων (π.χ. δεξαμενζσ υποδοχισ / επεξεργαςίασ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου) εντόσ λιμενικισ ηϊνθσ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, δζον όπωσ ρυκμίηονται κζματα που κα αφοροφν ςτθν πρόςβαςθ 
παρόχων υπθρεςιϊν αποβλιτων ςτισ εγκαταςτάςεισ και ςχεδιαςμό ςτον παρόντα νόμο για 
διαχωριςμό των λειτουργιϊν υποδοχισ / επεξεργαςίασ αποβλιτων από τθ ςυλλογι τουσ, 
κακϊσ και οι διαδικαςίεσ τιμολόγθςθσ των υπό δίκαιουσ, εφλογουσ και αμερόλθπτουσ 
όρουσ, κατ' αντιςτοιχίαν με τθν απελευκζρωςθ των κλάδων ενζργειασ, τθλεπικοινωνιϊν και 
άλλων βιομθχανιϊν δικτφου.  

Β) Ειςαγωγι πρόνοιασ για διατιρθςθ των εςόδων των λιμζνων από τισ εν λόγω 
δραςτθριότθτεσ ςτα ίδια επίπεδα με το πρόςφατο παρελκόν, ζτςι ϊςτε θ ειςαγωγι 
ανταγωνιςμοφ να μθν ςθμαίνει και πτϊςθ των εςόδων των λιμζνων.  

Γ) Δζον όπωσ λθφκεί πρόνοια ςε ςχζςθ με αναφορζσ ςτον νόμο περί ανακφκλωςθσ και των 
περιβαλλοντικϊν υποχρεϊςεων. 

Δ) Δεν υπάρχει αναφορά για ιδθ ενταγμζνεσ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ, πλζον των 
εγκαταςτάςεων του υπόχρεου φορζα διαχείριςθσ, ςε υφιςτάμενα χζδια παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου. φμφωνα με τθν ιςχφουςα ΚΤΑ 
8111.1/4941/2009 υπάρχει δυνατότθτα ςφνταξθσ Περιφερειακϊν χεδίων. Δζον όπωσ 
λθφκεί πρόνοια για μικρότερα λιμάνια, τα οποία αυτι τθ ςτιγμι ευρίςκονται υπό τθν ςκζπθ 
χεδίου Διαχείριςθσ κάποιου μεγαλφτερου λιμζνα. Θα πρζπει να αποςβεςκεί ο κίνδυνοσ 

ΑΔΑ: Ω8ΔΔ46Μ445-ΦΕΥ



 

 

13 
 

κάποια από αυτά τα λιμάνια να μείνουν χωρίσ τθν παροχι των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, ι με 
πολφ ακριβζσ υπθρεςίεσ και πλθγεί θ ανταγωνιςτικότθτά τουσ, ενδεικτικά με πρόνοια για 
διατιρθςθ του γεωγραφικοφ πεδίου του κάκε ςχεδίου διαχείριςθσ που ιςχφει ςιμερα. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ςε Ολομζλεια και ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου για: 

α) τθν αποςτολι ςτοιχείων των ωσ άνω προτάςεων και παρατθριςεων και νομοτεχνικζσ 
εξειδικεφςεισ αυτϊν προσ τα αρμόδια όργανα και φορείσ, κακϊσ και τθν υποβολι 
υπομνιματοσ προσ τθ Διαρκι Επιτροπι Παραγωγισ και Εμπορίου τθσ Βουλισ των Ελλινων. 

β) τθν υποβολι αιτιματοσ προσ αρμόδια όργανα και φορείσ για παροχι εφλογου χρονικοφ 
διαςτιματοσ για τθν επεξεργαςία νομοτεχνικϊν προτάςεων-βελτιϊςεων διατάξεων του 
ςχεδίου νόμου τα οποία χριηουν περαιτζρω μελζτθσ, κακϊσ και διαβοφλευςθσ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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