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ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 03/2020 

Περί εφαρμογής του Κανονισμού EE 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων 

πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ» (Ρ.Α.Λ.) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, έχοντας υπ’ όψιν:  

1) Τον Κανονισμό ΕΕ/2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης.12.2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE.». 

2) Τον Κανονισμό ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης.02.2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3) Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης.11.2000 
(L332/81) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου». 

4) Η Οδηγία 2019/883/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 
2019 (151/116 από 7.6.2019) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την 
παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την 
κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ».  

5) Την Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 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». 

6) Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’45), όπως ισχύει. 
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7) Το Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.», άρθρο 21ο. 

8) Το Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α’ 314), άρθρα 7, 10 
και 11 παρ. 3α. 

9) Το Ν.4042/2012 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής». 

10) Το 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, όπως ισχύει. 

11) Το Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 

12) Το Ν.4413/2016 (Α’ 148) «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την 
οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 
2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.03.2014) και άλλες 
διατάξεις». 

13) Το Ν. 4504/2017 (ΦΕΚ Α’ 184) «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. 

14) Το Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 1, 45 έως 48. 

15) Το Ν.4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 67), άρθρο 60. 

16) Το π.δ. 456/1984 (Α’ 164) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος», ως ισχύει. 

17) Το π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει. 

18) Την 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.. 

19) Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017) 

20) Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 
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21) Την υπ' αρ. 3000.0/51279/2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση πλαισίου όσον 
αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική 
διαφάνεια των λιμένων». (ΦΕΚ Β’ 2896/5.7.2019) 

22) Την υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

23) Την υπ’ αριθμόν πρωτ. 3113.6/49054/2018/29.06.2018 εγκύκλιο 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.». 

24) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 22/2017 με θέμα «Έγγραφο προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού» της 22ης Συνεδρίασης της 20ης.07.2017 
(ΑΔΑ ΩΡΚΔ46Μ445-59Δ). 

25) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 41/2017 με θέμα «Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 
Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για 
την Διαχείριση Αποβλήτων τους» (ΑΔΑ 7ΣΑ34653ΠΩ-25Χ). 

26) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 42/2017 με θέμα «Έγγραφο προς τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού» της 27ης Συνεδρίασης της 30ης.11.2017 
(ΑΔΑ 75Θ046Μ445-90Π).  

27) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 62/2018 της 35ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 24.5.2018, με θέμα 
«Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη λιμενική ζώνη της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. δια 
της χρήσεως μιας αδειοδοτημένης ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων.» (ΑΔΑ 
6ΕΛΝ46Μ445-Ε44). 

28) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 79/2018 με θέμα «Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων 
Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ 613446Μ445-2ΧΗ). 

29) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 105/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» 
(ΑΔΑ Ω8ΒΛ46Μ445-0ΛΔ) και η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 106/2019 με θέμα «Σχέδια προς 
διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Υγρά 
Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ ΨΒΚΔ46Μ445-ΞΝ3). 

30) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 112/2019 με θέμα «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας 
κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α 
του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ ΩΠΠΕ46Μ445-ΔΒΑ) 
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31) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 117/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 
παρ. 8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ Ψ61Α46Μ445-ΨΝΝ) και η 
Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 118/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
8 του Ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν). 

32) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 140/2019 με θέμα «Διαβούλευση σχεδίου Επικοινωνίας περί 
εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». (ΑΔΑ: ΩΓΤ946Μ445-ΒΒΔ). 

33) Τη Γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ. 14/2019 ληφθείσα κατά την 55η Συνεδρίασης της 30ης Αυγούστου 
8.2019, με θέμα «Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων 
και Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη 
συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων.» (ΑΔΑ 6ΦΤ546Μ445-ΙΧΡ). 

34) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 133/2019 της 57ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 31/10/2019 με θέμα 
«Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, περί 
επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τελών για την παραλαβή αποβλήτων από 
παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια καθώς και σκαφών που εκτελούν μεταφορά 
επιβατών από και προς τα κρουαζιερόπλοια».(ΑΔΑ 6ΒΦΣ46Μ445-2Γ3). 

35) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 153/2020 της 63ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 6.3.2020, με θέμα 
«Επικοινωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.» 
(ΑΔΑ ΨΡΕΣ46Μ445-Ο06). 

36) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 154/2020 της 63ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 6.3.2020, με θέμα 
«Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ' άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) 
για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
πλοίων.» (ΦΕΚ 1358/14.4.2020, ΑΔΑ Ω3Ε746Μ445-ΟΤ2) και η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 157/2020 
της 63ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 6.3.2020, με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης (Υγρά 
Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων.». (ΦΕΚ 1550/23.4.2020, ΑΔΑ ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν). 

37) Την Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 1350/2019.  

38) Την Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 167/2020 της 67ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 14.5.2020, με θέμα 
«Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016».  

Εκδίδει την παρούσα δεσμευτική οδηγία εφαρμογής της προς τους υπόχρεους φορείς, σύμφωνα 

με τα κατωτέρω , οι διατάξεις της οποίας έχουν ως ακολούθως: 

«Δεσμευτική Οδηγία περί εφαρμογής του Κανονισμού EE 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία 
συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 

Άρθρο 1: Γενικές διατάξεις 
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1. Σκοπός της παρούσας αποτελεί η ορθή εφαρμογή του πλαισίου για την παροχή των λιμενικών 
υπηρεσιών συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
352/2017, εφ’ εξής κανονισμός, από τους ελληνικούς λιμένες ενταγμένους στο διευρωπαϊκό δίκτυο 
μεταφορών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1315/2013. 

2. Η παρούσα εφαρμόζεται στις υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, 
σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται 
το παράρτημα 2 του Κανονισμού (ΕΕ) Αρ. 1315/2013, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος. 

3. Για την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται:  

α) ως συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου νοείται η παραλαβή αποβλήτων πλοίων 
ή καταλοίπων φορτίου του συνόλου των  παραρτημάτων της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL από 
οποιαδήποτε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση ικανή να δέχεται απόβλητα πλοίου ή 
κατάλοιπα φορτίου κατά τα οριζόμενα στις οδηγίες 2000/59/ΕΚ και 2019/883/ΕΚ.   

β) Η συλλογή αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου απαρτίζεται από επιμέρους αντικείμενα 
εργασιών, τα οποία περιγράφονται ξεχωριστά ανά παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL.  

γ) Ως διαχειριστικός φορέας λιμένα νοείται ο ιδιωτικός ή δημόσιος φορέας που διαχειρίζεται και 
εκμεταλλεύεται λιμένα που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού. 

δ) Ως πάροχος νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει, ή επιθυμεί να παρέχει έναντι 
αμοιβής λιμενικές υπηρεσίες συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου.  

4. Δυνάμει του κανονισμού, εισάγεται ειδικό σύστημα αδειοδότησης για την παροχή των 
συγκεκριμένων λιμενικών υπηρεσιών. Οι όροι για την παροχή των υπηρεσιών αναγράφονται σε 
σύμβαση που συντάσσει ο διαχειριστικός φορέας  και στην οποία προσχωρεί κάθε πάροχος που 
επιθυμεί να παρέχει την υπηρεσία και διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα. Μεταξύ των ανωτέρω 
όρων δύνανται να περιλαμβάνονται και απαιτήσεις για την άρτια εκτέλεση της υπηρεσίας. 

5. Εφαρμογή των διατάξεων των Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, και οι νόμοι που εισάγουν αυτές στην εσωτερική 
νομοθεσία, όπως κάθε φορά ισχύουν, εφαρμόζονται μόνον στις περιπτώσεις που είτε (α) έχει 
περιορισθεί σε έναν  ο αριθμός των παρόχων κατ’ άρθρο 6 παρ. 1 του Κανονισμού, ανά παράρτημα 
της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL, είτε (β) οι υπηρεσίες παρέχονται ως δημόσιες κατ’ άρθρο 7 του 
Κανονισμού, και είτε (γ) λαμβάνει χώρα άμεση ανάθεση αυτών στο πλαίσιο λήψης μέτρων έκτακτης 
ανάγκης, λόγω άμεσα επικείμενης διακοπής της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, κατ’ άρθρο 7 παρ. 
4 του Κανονισμού. 

6. Διαδικασίες διαβούλευσης και δημοσίευσης όπου προβλέπονται, τηρούνται σύμφωνα με την 
οικεία νομοθεσία που διέπει τους διαχειριστικούς φορείς, και κοινοποιούνται στη Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων. 

7. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα οφείλει να παρέχει επαρκείς πληροφορίες για την 
παρεχόμενη υπηρεσία, όπως προκύπτουν από τα αρχεία και τα εγκεκριμένα σχέδια, και δεν χωρά 
αντίλεξη απορρήτου των στοιχείων αυτών.  

Άρθρο 2: Σχέση Κανονισμού με εθνικό δίκαιο 
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1. Ο Κανονισμός έχει άμεση ισχύ χωρίς να απαιτείται εισαγωγή του στην εσωτερική νομοθεσία, 
υπερέχει δε των κοινών νόμων, διοικητικών πράξεων κάθε φύσεως (κανονιστικών ή ατομικών), 
καθώς και οποιασδήποτε εγκυκλίου ή οδηγίας, η οποία στηρίζεται στο εσωτερικό δίκαιο.  

2. Νομοθετικά κείμενα, διοικητικές πράξεις κάθε φύσεως, αποφάσεις, εγκύκλιοι ή οδηγίες πρέπει 
να ερμηνεύονται και να εφαρμόζονται κατά τρόπο συμβατό προς τον Κανονισμό, δεν μπορούν δε 
να αποτελέσουν νόμιμο λόγο μη εφαρμογής των διατάξεών του, είτε έχουν εκδοθεί προ της έναρξης 
της ισχύος του είτε μεταγενέστερα. 

Άρθρο 3: Παροχή λιμενικών υπηρεσιών  

1. Το δικαίωμα προσβάσεως κάθε παρόχου να παρέχει λιμενική υπηρεσία ανά παράρτημα της 
Διεθνούς Σύμβασης MARPOL δύναται να υπόκειται από το διαχειριστικό φορέα σε ελάχιστες 
απαιτήσεις και περιορισμό του αριθμού των παρόχων. 

2. Η επιβολή των ανωτέρω περιορισμών επαφίεται στην διακριτική ευχέρεια του φορέα 
διαχείρισης του λιμένα. Οι προς τούτο εκδιδόμενες πράξεις από αυτόν είναι πλήρως ειδικά 
αιτιολογημένες, στηρίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια, συνδεόμενα με την δέουσα παροχή της 
υπηρεσίας, είναι δίκαιες και εύλογες και δεν εισάγουν διακρίσεις.  

3. Ο διαχειριστικός φορέας δύναται να αναζητά την εισαγωγή δέσμης ελαχίστων απαιτήσεων για 
την δέουσα εκτέλεση της υπηρεσίας, ως προσθέτων όρων για την δραστηριοποίηση των παρόχων, 
οι οποίοι απαριθμούνται αποκλειστικά στο άρθρο 4 παρ. 2 του κανονισμού. Ο διαχειριστικός 
φορέας δύναται να αναζητά: α) το σύνολο ή και καμία εξ αυτών, με τον όρο να περιλαμβάνονται 
στο ανωτέρω άρθρο 4 του κανονισμού και να αιτιολογούνται ειδικά, ιδίως οι απαιτήσεις 
απαραιτήτου αριθμού εξοπλισμού και προσωπικού, και β) τη συμμόρφωση προς υποχρεώσεις της 
εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας.  

4. Η εισαγωγή ελαχίστων απαιτήσεων από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών ασκείται 
οποτεδήποτε, αρκεί να τηρούνται οι διαδικασίες προηγούμενης διαβούλευσης και δημοσίευσης 
των αποφάσεων που προβλέπονται στα άρθρα 4 και 5 του κανονισμού.  

5. Ο διαχειριστικός φορέας δύναται να περιορίζει τον αριθμό των παρόχων ανά αντικείμενο 
παραρτήματος της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL λιμενικής υπηρεσίας συλλογής αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου, κατόπιν της προβλεπόμενης στον κανονισμό διαδικασίας και μόνον για έναν 
ή περισσότερους λόγους που απαριθμούνται σε αυτόν. Η απόφαση περιορισμού και η διάρκειά της 
αιτιολογούνται ειδικά ότι αποτελούν πρόσφορο και αναγκαίο μέτρο για την παροχή της λιμενικής 
υπηρεσίας, και ότι δεν θίγεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Η απόφαση περιορισμού λαμβάνει 
προσήκουσα δημοσίευση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και ισχύει για εύλογο χρονικό 
διάστημα, κοινοποιείται δε στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων.  

6. Λόγος περιορισμού ερειδόμενος στη σπανιότητα ή αποκλειστική χρήση της γης ή της παράκτιας 
ζώνης, βασίζεται σε αποφάσεις ή εγκεκριμένα σχέδια από δημόσια αρχή, είναι σύμφωνος με τον 
Κανονισμό και ειδικά αιτιολογημένος κατ’ ελάχιστον ως προς τη σύνδεση της προσφοράς της 
υπηρεσίας στις ανάγκες του λιμένα και την αναγκαία χρήση χερσαίας, θαλάσσιας ζώνης, 
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού του λιμένα από τον πάροχο / παρόχους. 

7. Η διαδικασία για τη λήψη απόφασης περιορισμού του αριθμού των παρόχων λιμενικής 
υπηρεσίας ανά παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης MARPOL ερείδεται και επί σχολίων 
διαβούλευσης για εισαγωγή ελαχίστων απαιτήσεων. 
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Άρθρο 4 

Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»  

 

 Πειραιάς, 14-05-2020 

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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