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1 Εισαγωγή – Αρμοδιότητες και Νομοθετικό Πλαίσιο 

1.1 Εισαγωγή 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (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. Στην συνέχεια, δυνάμει 

του Ν.4389/2016, τον Μάιο του 2016 μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, 

υπαγόμενη στη Βουλή των Ελλήνων, ο οποίος έχει τροποποιηθεί ακολούθως με το 

Ν.4532/2018 και, ήδη, με το Ν.4597/2019. 

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

Ανεξάρτητη Αρχή, 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 γνώση και επικέντρωση τόσο για ex-post διερεύνηση 

θεμάτων ανταγωνισμού σε σχέση με τις λιμενικές υπηρεσίες, αλλά και για πρόληψη 

αστοχιών της αγοράς, καθώς και αποτροπή υπέρμετρων παρεμβάσεων,  

ε)  η ανάγκη για εξειδικευμένη, πολυεπιπέδη γνώση (οικονομική, τεχνική και νομική) και 

επικέντρωση τόσο όσον αφορά την ex-ante ρύθμιση της αγοράς των λιμενικών 

υπηρεσιών ανεξαρτήτως δομής ή του χαρακτήρα ως δημοσίου ή ιδιωτικού φορέα, τη 

γνωμοδότηση επί ειδικότερων ζητημάτων για τις λιμενικές υπηρεσίες και για κάθε 

θέμα αρμοδιότητάς της, 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. 

Το δικαιοπρακτικό θεμέλιο των ιδρυτικών διατάξεων της Αρχής πηγάζει από τη Σύμβαση 

Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης (ΣΧΔ) της 19ης Αυγούστου 2015, για την υπογραφή της 

οποίας, χορηγήθηκε εξουσιοδοτική διάταξη με το Ν.4336/2015, παράγραφος Α.3. 

Εκπλήρωση της οριζόμενης υποχρέωσης αποτέλεσε η ρητή πρόβλεψη (conditio sine qua 

non) ειδικά για διασφάλιση «πλήρους λειτουργικότητας της Ρ.Α.Λ», σύμφωνα με τον όρο 

4.3 της ΣΧΔ. Τέλος, σύμφωνα με τον όρο 4.4 της ίδιας σύμβασης, η ίδρυση της Αρχής και η 

τεχνική της ικανότητα να επιβλέπει τις συμβάσεις παραχώρησης λιμένων και των 
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επενδύσεων αυτών, αποτελούν μη υποκείμενες σε ουσιώδεις μεταβολές δεσμεύσεις για το 

Ελληνικό Δημόσιο, με δε ρητή αναφορά στην «συνεχή εφαρμογή των συμφωνημένων 

πολιτικών επί πολλά έτη». 

Το 2018, έτος αναφοράς της παρούσας Εκθέσεως Ελέγχου, αποτέλεσε ένα σημαντικό έτος 

για την Αρχή, καθότι αφ’ ενός κλήθηκε να ασκήσει το σύνολο των ρυθμιστικών 

αρμοδιοτήτων της, την εποπτεία των Συμβάσεων Παραχώρησης και τη σύνταξη 

γνωμοδοτήσεων προς κάθε ενδιαφερόμενο, μέρος επί ενός ευρέος πεδίου ζητημάτων 

ενδιαφέροντος και αμφισβητήσεων.  

 

1.2 Κύριες Αρμοδιότητες Αρχής 

Οι αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. περιγράφονται και αναλύονται καταρχήν στα άρθρα 112-114 

του Ν.4389/2016, ως ίσχυσε μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 15 του Ν.4532/2018. 

Συμπληρώνονται από ειδικότερες διατάξεις των δύο ειδικών κυρωτικών Νόμων των 

Συμβάσεων Παραχώρησης Λιμένων, εν προκειμένω τα άρθρα 2, 14.1 – 14.3, 16, 20 και 21 

της Συμβάσεως Παραχώρησης και Παράρτημα 2.2. του Ν. 4404/2016 (Κύρωση Σύμβασης 

Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Π. Α.Ε.), το άρθρο 2 του Ν.4522/2018 

και τα άρθρα 2, 14.1 - 14.3, 16, 20 και 21 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

Ελληνικού Δημοσίου και Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) και του αρ. 21 του Ν.4568/2018.  

Πιο συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με τα Άρθρο 112 του Ν. 4389/2016 η Ρ.Α.Λ. έχει αρμοδιότητα περί της 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 και 

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

Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων. 

Περαιτέρω στο άρθρο 113 του Ν. 4389/2016, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 15 του 

Ν.4532/2018, 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. 
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Ειδικότερα: 

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, διαιτησία 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 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, 

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, 
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iv. την προσφυγή σε οποιοδήποτε δικαιοδοτικό όργανο επίλυσης των σχετικών 

συμβατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά διαιτητικό ή άλλο αρμόδιο 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). 

Επιπλέον, δυνάμει του άρθρου 21 του Ν.4568/2018, οι φορείς λειτουργίας υδατοδρομίων, 

όταν καθορίζουν τιμολόγια των υπηρεσιών, τις οποίες παρέχουν για την εξυπηρέτηση 

υδροπλάνων και επιβατών, κοινοποιούν τον σχετικό κατάλογο και στην Αρχή, μεταξύ των 

άλλων φορέων.  

 

1.3 Λήψη Έκτακτων Μέτρων 

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ρ.Α.Λ. 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 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. 

Το άρθρο 113 Ν.4389/2016 αποτελεί τον πυρήνα για την ex-ante λειτουργία της Ρ.Α.Λ. ως 

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

Υπηρεσιών της Ελλάδος. 

 

1.4 Κατασταλτικές Αρμοδιότητες 

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 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. 
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Όταν κριθεί αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ., 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 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 εκάστη 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, 

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, 
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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 Ρ.Α.Λ. 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 και Χρηματοδότηση Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

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. 

Επιπλέον, η Αρχή πρότεινε και προώθησε προς τα συναρμόδια Υπουργεία και εκδόθηκε η 

υπ' αρ. 1000.0/93971/2018 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 5840) με θέμα τον καθορισμό και επιβολή 

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

είσπραξης και απόδοσης αυτού. Η ανωτέρω απόφαση εκδόθηκε σε αντικατάσταση της υπ’ 

αριθμόν 340/2014 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών Εσωτερικών και Ναυτιλίας και 

Αιγαίου (Β 924). Η αντικατασταθείσα υπουργική απόφαση αφορούσε τον καθορισμό του 

τέλους υπέρ της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, ως αυτόνομης υπηρεσίας του Υπουργείου 

Ναυτιλίας (Ρ.Α.Λ.), είχε εκδοθεί υπό το προηγούμενο καταργηθέν νομικό πλαίσιο του 

Ν.4150/2013, το οποίο ανέφερε ως υποκείμενους στο τέλος φορείς τους Οργανισμούς 

Λιμένος και τα Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά και Δημοτικά. 

Η υπ’ αρ. 340/2014 εφαρμοζόταν δυνάμει ρητής πρόβλεψης της παρ. 1 του άρ. 124 του 

Ν.4389/2016, παρά την κατάργηση της εξουσιοδοτικής διάταξης του Ν.4150/2013 που την 

επέτρεψε. Η ίδια παράγραφος του Ν.4389/2016 (124 παρ.1) διεύρυνε τα υποκείμενα στο 

τέλος υπέρ της Αρχής στους φορείς, που διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται λιμένες του 

εθνικού λιμενικού συστήματος ανεξαρτήτως νομικής μορφής τους, και προβλέπει 

εξουσιοδοτική διάταξη για την έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης, η οποία 

ενεργοποιήθηκε κατά το 2018 με την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης. 

 

1.6 Κυρωτικοί Νόμοι Συμβάσεων Παραχώρησης 

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

Δημοσίου και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., και το Ν.4522/2018, ο οποίος κύρωσε τη Σύμβαση 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ιδιαίτερης σημασίας για 

την άσκηση της αρμοδιότητας της Ρ.Α.Λ. κρίνονται τα κατωτέρω άρθρα των Συμβάσεων 

Παραχώρησης: 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

9 

 

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

κατά την ουσιαστική έννοια, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, η οποία συστάθηκε ως οικονομική 

ρυθμιστική αρχή με την αρμοδιότητα της ρύθμισης ορισμένων πτυχών του ελληνικού 

λιμενικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένου του Λιμένα Πειραιά) δυνάμει του άρθρου 

43 Ν.4150/2013 και εν συνεχεία μετετράπη σε ανεξάρτητη αρχή δυνάμει 108 επ. του 

4389/2016, έχει λάβει τις εξουσίες και αρμοδιότητες, που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

2.2 εκάστων Συμβάσεων, οι οποίες αρμοδιότητες επιδέχονται περαιτέρω υλοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης μέσω της έκδοσης εξουσιοδοτικών διατάξεων), 

όπως προβλέπεται στο Ν.4389/2016. 

Στο Παράρτημα 2.2 εκάστης Σύμβασης, 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. 

Περαιτέρω στο άρθρο 14 παρ. 1 των Συμβάσεων Παραχώρησης προβλέπεται ότι το 

αργότερο εντός τριών μηνών μετά τη λήξη κάθε Περιόδου Αναφοράς, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. και η 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αντίστοιχα θα προετοιμάζουν και θα υποβάλλουν στο Ελληνικό Δημόσιο, εν 

προκειμένω στη Ρ.Α.Λ., 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 Ο.Λ.Π. Α.Ε. και την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 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 Ρ.Α.Λ. για την Ο.Λ.Π. 

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

Λιμένα, για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με τις 

υποχρεώσεις της βάσει της Σύμβασης Παραχώρησης. 

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

υποχρεώσεων εκάστων των παραχωρησιούχων, οι οποίες απορρέουν από τη κάθε Σύμβαση 

Παραχώρησης ξεχωριστά, όπως και η διαδικασία επιβολής τους. Περί της επιβολής 

ποινικών ρητρών εις βάρος τους αρμόδια να επιληφθεί είναι η Ρ.Α.Λ. 

Στα άρθρα 20 και 21 των Συμβάσεων προβλέπονται τα δικαιώματα πρόσβασης, 

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

πράγμασι υλοποίησης των δικαιωμάτων αυτών. Η Ρ.Α.Λ. είναι σύμφωνα με το Ν4389/2016 

αρμόδια για την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων παρέμβασης, υποκατάστασης και 

υπεισέλευσης του Ελληνικού Δημοσίου. 
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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 

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 

ορίζονται 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 καύσιμο, β) διακίνηση φορτίων, γ) πρόσδεση, δ) υπηρεσίες 

επιβατών, ε) συλλογή των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, στ) πλοήγηση, ζ) 

ρυμούλκηση. Επίσης εφαρμόζονται ορισμένοι κανόνες που αφορούν στη 

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 Ε.Ε. 

Ο Κανονισμός στο Προοίμιο 27 και στο άρθρο 6 προβλέπει 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 
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από την αρμόδια αρχή του λιμένα. Στην περίπτωση της Ελλάδος, υφίσταται ήδη η Ρ.Α.Λ. ως 

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

προβλέπει ο Κανονισμός. 

Ήδη με το άρθρο 48 του Ν.4597/2019, η Αρχή ορίστηκε ως αρμόδια για την επιβολή 

κυρώσεων και ποινών, σε περιπτώσεις παραβίασης του Κανονισμού, οι οποίες ποινές θα 

οριστούν με απόφαση του αρμοδίου Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά 

από γνώμη της Αρχής. 
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2 Το Έργο της Αρχής για το 2018 

2.1 Διαχρονική εξέλιξη του Έργου της Αρχής 

Το έργο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, όπως φαίνεται και στον πίνακα 2.1 που ακολουθεί, 

από την ίδρυσή της έως και το τέλος του 2018 βαίνει συνεχώς αυξανόμενο, αποδεικνύοντας 

ότι αποτελεί έναν δυναμικό ρυθμιστικό και εποπτικό θεσμό, που επιτελεί ουσιώδες έργο 

αναφορικά με τη διασφάλιση της νομιμότητας και της συμβατικής τάξης στο ελληνικό 

λιμενικό σύστημα και στις αγορές των επιμέρους λιμενικών υπηρεσιών. 

Πίνακας 2.1: Έργο Αρχής 2015-2018 

Έτος 2015 2016 2017 2018 

Αποφάσεις και Δεσμευτικές Οδηγίες 7 22 32 39 

Γνωμοδοτήσεις 1 3 3 4 

Προσβληθείσες Αποφάσεις 1 1 - 2 

Πιο αναλυτικά, εντός του 2018, η Αρχή στα πλαίσια των κανονιστικών, ρυθμιστικών και 

εποπτικών αρμοδιοτήτων της, εξέδωσε 39 Αποφάσεις, 23 Αποφάσεις Προέδρου, 3 Πράξεις 

Προέδρου, 1 Δεσμευτική Οδηγία και 4 Γνωμοδοτήσεις, οι οποίες προέκυψαν κατά κύριο 

λόγο από αντίστοιχα υποβληθέντα ή κοινοποιηθέντα αιτήματα και καταγγελίες, καθώς και 

εσωτερικά θέματα λειτουργίας και ανάπτυξης της Αρχής. 

Από το σύνολο των ανωτέρω, για το 2018 δύο αποφάσεις προσεβλήθησαν ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου, οι οποίες συζητούνται κατά την διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 

2019. Ακολούθως, υψηλά δύνανται να αποτιμηθούν τα επίπεδα συμμόρφωσης προς τις 

γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Αρχής, καθώς οι εμπλεκόμενοι φορείς προβαίνουν σε 

ενέργειες σύμφωνες προς το σκεπτικό και διατακτικό αυτών. 

Ως προς τη διαχρονική εξέλιξη του έργου της Αρχής, στο Σχήμα 2.1. που ακολουθεί, 

παρατηρείται σημαντική αύξηση του ρυθμού του αποφασιστικού έργου της Ρ.Α.Λ. το 2018, 

τόσο εντός του έτους, όσο και σε σχέση με το 2017. 

 

Σχήμα 2.1: Διαχρονική εξέλιξη του έργου της Αρχής (εκτός εσωτερικών αποφάσεων) 
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Ειδικότερα για τις γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις γνωμοδοτικού χαρακτήρα, η Αρχή έχει 

προβεί στην εφαρμογή κατά την ενεργοποίηση εξαιρετικών από πλευράς πρωτοτυπίας 

διατάξεων των κειμένων των Συμβάσεων Παραχώρησης (βλ. Γνωμ. 5/2018, 8/2018, Απ. 

65/2018). Επίσης, συνέβαλλε στην ερμηνευτική εξομάλυνση του κειμένου των Συμβάσεων 

Παραχώρησης, για την εκ των προτέρων υπόδειξη της δέουσας πρακτικής από μέρους των 

Παραχωρησιούχων, απαλλαγμένης από ελαττώματα, οι οποίες έχουν γίνει δεκτές από 

αμφότερα τα Μέρη, με αποτέλεσμα την ομαλή εξέλιξη των συμβάσεων (βλ. Γνωμ. 5/2018, 

6/2018, Απ. 63/2018, 73/2018). 

Επιπλέον, έχει υποβάλλει γνωμοδοτήσεις με αντικείμενο τη νομοθέτηση διατάξεων που 

αφορούν ζητήματα αρμοδιότητάς της, οι οποίες έγιναν αποδεκτές από το Υπουργείο 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τη Βουλή, και απόψεις της Αρχής 

συμπεριλήφθησαν στους αντίστοιχους νόμους (βλ. Απ. 44/2018, 52/2018, 66/2018, 

79/2018, 80/2018). Τέλος, ανεξαρτήτως αν είχε υποβληθεί παράπονο από τρίτους ή 

κατόπιν οικειοθελούς ερωτήματος, συνέβαλλε στην αποσαφήνιση του νομικού πλαισίου 

λειτουργίας των Οργανισμών Λιμένος. Εν προκειμένω, ερευνήθηκαν θεματικές όπως π.χ. η 

παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών εντός λιμένος, και η αιτιολόγηση της 

ανταποδοτικότητας του επιβαλλόμενου τέλους από τους Οργανισμούς, συντονίζοντας την 

τηρούμενη πρακτική προς την υφιστάμενη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας (βλ. Απ. 

57/2018, 59/2018). Παράλληλα δε, σε περιπτώσεις όπου επισημάνθηκε η μη νόμιμη 

διαδικασία κατά την ανάθεση και κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, οι οικείοι 

φορείς προέβησαν στις υποδειχθείσες ενέργειες από την Αρχή (βλ. Απ. 69/2018, 72/2018). 

 

2.2 Το έργο της Αρχής με αριθμούς 

2.2.1 Εισροές: αιτήματα και καταγγελίες 

Τα αιτήματα και οι καταγγελίες που δέχθηκε η Ρ.Α.Λ. το 2018 υπερδιπλασιάστηκαν, 

ανερχόμενα στα 71, σε σχέση με 27 το 2017 και 14 το 2016. 

Ως προς την ιδιότητα του καταγγέλοντα φορέα, τα αιτήματα και οι καταγγελίες προς τη 

Ρ.Α.Λ. για το 2018 προέρχονταν σε μεγάλο βαθμό από τους φορείς εκμετάλλευσης των 

λιμένων (21%), ιδιωτικές εταιρείες παροχής λιμενικών υπηρεσιών (24%) που 

δραστηριοποιούνται κυρίως στην παροχή υπηρεσιών ασφαλείας και συλλογής αποβλήτων, 

Συνδέσμους και Ενώσεις χρηστών (20%), το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και τις εποπτευόμενες υπηρεσίες (24%). Μέρος των υποθέσεων συστήθηκε αυτεπάγγελτα 

από την Αρχή (1%), ενώ ένα μικρό ποσοστό αναφέρεται σε αιτήματα ιδιωτών (7%) και 

ανώνυμες καταγγελίες (3%). Η ποικιλομορφία αυτή εκφράζει την απήχηση που έχει η Ρ.Α.Λ. 

σε όλο το εύρος των εμπλεκομένων στο λιμενικό σύστημα και την επίδειξη ανοικτής 

θεώρησής της στην αποδοχή και ισότιμη μεταχείριση αιτημάτων από όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Η σχετική κατανομή παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.2 που ακολουθεί. 
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Σχήμα 2.2: Πηγές αιτημάτων/καταγγελιών 

Ως προς τη θεματολογία των αιτημάτων που εισέρχονται στη Ρ.Α.Λ., στο Σχήμα 2.3 που 

ακολουθεί πραγματοποιείται εποπτική κατανομή της.  

 

Σχήμα 2.3: Κατανομή έργου Αρχής ανά θεματικό αντικείμενο καταγγελίας/αιτήματος 
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Παρατηρούμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των θεμάτων που απασχόλησαν την Αρχή το 

2018 αφορούσαν στη διαχείριση αποβλήτων (38%) και στις Συμβάσεις Παραχώρησης 

(21%). Σε μικρότερο βαθμό τα θέματα σχετίζονταν με λιμενικά τέλη και χρεώσεις (11%), 

ζητήματα φορτοεκφορτώσεων (10%), υπηρεσίες ασφάλειας (6%) και υπηρεσίες 

ρυμούλκησης (6%). Η ποικιλομορφία σε αυτή την θεματολογία εκφράζει την ευρύτητα του 

έργου της αρχής ως προς όλο το φάσμα λειτουργίας του λιμενικού συστήματος. 

Ως προς τη χρονική ροή των αιτημάτων/καταγγελιών, η οποία παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.4 

που ακολουθεί, παρατηρείται συστηματική αύξηση όλο το έτος και ιδιαίτερα το Γ’ τρίμηνο 

του 2018. 

 

Σχήμα 2.4: Ροή αιτημάτων/καταγγελιών 

Η αύξηση αυτή στη ροή των αιτημάτων γίνεται ακόμη πιο σημαντική αν αντιπαρατεθεί με 

την αντίστοιχη ροή της προηγούμενης περιόδου αναφοράς 2017.  

 

2.2.2 Διεκπεραίωση υποθέσεων 

Η διαδικασία διεκπεραίωσης υποθέσεων που ακολουθείται στην Ρ.Α.Λ. περιλαμβάνει μια 

σειρά από δραστηριότητες που ενεργοποιούνται μόλις ένα αίτημα κατατεθεί σε αυτήν. Ο 

όγκος των αιτημάτων, καταγγελιών και αυτεπάγγελτων διαδικασιών διερεύνησης που 

εισέρχονται στην Αρχή ακολουθεί μια μετασχηματιστική διαδικασία που ξεκινά από τον 

προσδιορισμό της υπόθεσης, την ανάθεσή της σε εισηγητή, ο οποίος με την κατάλληλη 

κάθε φορά υποστήριξη από εξειδικευμένα στελέχη και ανάλογα με το θέμα του αιτήματος 

προβαίνει σε μια συνθετική διαδικασία εξέτασής του. Στη διαδικασία αυτή, ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες και το είδος της υπόθεσης η ομάδα ερεύνης δύναται να διενεργήσει 

ακροάσεις και αυτοψίες προκειμένου να τεκμηριωθεί η παρέμβαση της Αρχής. Αποτέλεσμα 

αυτής της αλληλεπίδρασης είναι η σύνταξη Εισήγησης στο Δ.Σ. και η έκδοση της σχετικής 
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ενδιαφερόμενους φορείς, στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 

δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Αρχής και στη Διαύγεια. 

Ενδιαφέρον σε αυτή τη διαδικασία παρουσιάζει η μελέτη του λόγου του αριθμού των υπό 

διερεύνηση υποθέσεων προς τις αποφάσεις που εκδόθηκαν. Πρόκειται για έναν δείκτη που 

εκφράζει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εξέτασης των διαφόρων θεμάτων που 

αποστέλλονται στην Ρ.Α.Λ. Πιο αναλυτικά, από τα 71 αιτήματα που κατατέθηκαν εντός του 

2018, καθώς και αιτήματα από το 2017 εκδόθηκαν 30 αποφάσεις, 4 Γνωμοδοτήσεις και 1 

Δεσμευτική Οδηγία. Σημειώνεται ότι στις αποφάσεις αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται αυτές 

που αφορούν εσωτερικά / αναπτυξιακά θέματα της Αρχής (π.χ. εγκρίσεις προϋπολογισμών, 

προσλήψεις). 

Στο Σχήμα 2.5 παρουσιάζεται σωρευτικά η ροή που δημιουργείται τόσο για τα αιτήματα 

όσο και για τις αποφάσεις από το Γ’ τρίμηνο του 2016 – ίδρυση της ΡΑΛ ως Ανεξάρτητης 

Αρχής – έως το τέλος του 2018. 

Παρατηρείται ότι στο τέλος της περιόδου αναφοράς της παρούσας Εκθέσεως Ελέγχου για 

το 2018 έχει δημιουργηθεί μια απόσταση μεταξύ του ρυθμού των εισερχομένων 

καταγγελιών και παραπόνων σε σχέση τον ρυθμό έκδοσης αποφάσεων. Η απόσταση αυτή 

μπορεί να αποδοθεί α) στην σημαντική αύξηση της ροής καταγγελιών προς την Αρχή σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι η στελέχωση της Αρχής με επιστημονικό προσωπικό μέσω 

ΑΣΕΠ ξεκίνησε το β’ εξάμηνο του 2018 (βλ. και κεφάλαιο 4), β) Την απουσία 2ου Εισηγητή 

για επτά μήνες, λόγω παραιτήσεως του προηγούμενου, και γ) στην προσθήκη της δεύτερης 

Σύμβασης Παραχώρησης που επιβλέπει η Αρχή.  

 

Σχήμα 2.5: Σωρευτική ροή διεκπεραίωσης υποθέσεων 
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Σχήμα 2.6: Κατανομή έργου της Αρχής ανά είδος παρέμβασης 

Ακολούθως, ως προς τη θεματολογία του έργου της Ρ.Α.Λ., στο Σχήμα 2.6 παρατηρούμε την 

κατανομή των Αποφάσεων που εξέδωσε η Αρχή κατά το 2018. Η κατανομή αφορά σε i) 44 

υποθέσεις που διεκπεραιώθηκαν εντός του έτος και για τις οποίες εκδόθηκαν 

αποφάσεις/γνωμοδοτήσεις/δεσμευτικές οδηγίες και ii) σε 10 υποθέσεις που ξεκίνησαν να 

διερευνώνται εντός του 2018 και ευρίσκονται σε εξέλιξη. Είναι εμφανές ότι τα 

σημαντικότερα ζητήματα που απασχόλησαν την αρχή αφορούν σε Συμβάσεις 

Παραχώρησης, σε συλλογή αποβλήτων και σε εσωτερικά θέματα και κανονισμούς (κατά 

20,4% κάθε κατηγορία). Σημαντικό ποσοστό μεταξύ των Αποφάσεων καταλαμβάνει το 

νομοθετικό έργο και ζητήματα νομιμότητας της συμβατικής τάξης. 

 

Σχήμα 2.7: Θεματολογία Αποφάσεων της Αρχής  
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Στον Πίνακα 2.2 παρουσιάζονται οι Αποφάσεις της Αρχής, ανά αριθμό και ημερομηνία 

συνεδρίασης κατά την οποία ελήφθησαν, καθώς και το θεματικό της αντικείμενο. 

Πίνακας 2.2: Αποφάσεις Αρχής 2018 

Αριθμός Απόφασης 
Αρ. Συνεδρίασης 

/ Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση44/2018 29/22.01.2018 

«Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Α.Ε.» 

Απόφαση45/2018 29/22.01.2018 

«Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της 

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

Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και 

Εκπόνησης Νομικών Γνωμοδοτήσεων» 

Απόφαση 46/2018 30/06.02.2018 

«Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της 

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

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς» 

Απόφαση 47/2018 31/01.03.2018 

«Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί 

της νόμιμης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής 

διαδικασίας «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής 

στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 

που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας 

της Ο.Λ.Η. Α.Ε.», σύμφωνα με το προ της ψήφισης του 

Άρθρου 105 Ν.4504/2017 νομοθετικό καθεστώς» 

Απόφαση 48/2018 31/01.03.2018 

«Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής 

στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 

που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας 

της Ο.Λ.Η. Α.Ε.» –Εξέταση «Υπομνήματος» εταιρίας 

ANTIPOLLUTION A.N.E.» 

Απόφαση 49/2018 30/06.02.2018 

«Πόρισμα Επιτροπής Ακρόασης «Αναφορά – αίτηση 

ακρόασης για διαπίστωση παράβασης» της ανώνυμης 

εταιρίας ‘’ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε.’’ κατά της ανώνυμης 

εταιρίας Ο.Λ.Η. Α.Ε.» 

Απόφαση 50/2018 31/01.03.2018 

«Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του 

κειμένου αναφερόμενου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης 

Λιμένα» της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.» 

Απόφαση 51/2018 31/01.03.2018 
«Παροχή Εξουσιοδότησης για Κατακύρωση Πρακτικών 

της Επιτροπής Προμηθειών για προμήθεια α) 

γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών και β) πλήρων 
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Αριθμός Απόφασης 
Αρ. Συνεδρίασης 

/ Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων και 

υπογραφή των σχετικών συμβάσεων» 

Απόφαση 52/2018 31/01.03.2018 

«Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων περί του Σχεδίου της νέας Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης με τίτλο «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 

εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται 

στα πλοία και καταλοίπων φορτίου στο πλαίσιο 

εφαρμογής της οδηγίας 2000/59/ΕΚ όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 

8111.1/41/09 (Β΄ 412) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.» 

των Υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας και 

Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Τουρισμού 

- Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» 

Απόφαση 53/2018 32/14.03.2018 «Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2018» 

Απόφαση 54/2018 32/14.03.2018 

«Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) 

θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην 

Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), με σχέση 

έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές» 

Απόφαση 55/2018 31/01.03.2018 
«Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί ανάθεσης 

καθηκόντων Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας» 

Απόφαση 56/2018 33/26.04.2018 
«Πλαίσιο Αρχών και Θέσεων Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων για τις Ανεξάρτητες Αρχές» 

Απόφαση 57/2018 33/26.04.2018 

«Εξέταση επιστολής/καταγγελίας της Ενώσεως 

Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας 

περί αναπροσαρμογής τελών για την παροχή 

υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και 

καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια 

περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» 

Απόφαση 58/2018 33/26.04.2018 
«Έγκριση Απολογιστικών - Οικονομικών Στοιχείων 2017 

και Έκθεση Ελέγχου» 

Απόφαση 59/2018 33/26.04.2018 
«Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών παραλαβής 

αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου που 

προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της 
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Αριθμός Απόφασης 
Αρ. Συνεδρίασης 

/ Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» 

Απόφαση 60/2018 34/16.05.2018 

«Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της 

Νομικής Εκπροσώπησης της Ρ.Α.Λ και Εκπόνησης 

Γνωμοδοτήσεων» 

Απόφαση 61/2018 35/24.05.2018 

«Εξέταση Επιστολής της Οργανισμός Λιμένος 

Ηγουμενίτσας Α.Ε. περί παροχής διευκρινήσεων επί 

όρων των από 29ης Ιουλίου 2014 συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων 

και καταλοίπων φορτίων πλοίου που προσεγγίζουν τη 

θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητός της» 

Απόφαση 62/2018 35/24.05.2018 

«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» 

Απόφαση 63/2018 37/03.07.2018 

«Καταγγελία του Σωματείου «Πανελλήνια Ένωση 

Πλοιοκτητών – Εφοπλιστικών Ρυμουλκών και 

Ναυαγοσωστικών Πλοίων ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», της 

Κοινοπραξίας «Κοινοπραξία Ένωση Ρυμουλκών 

Ναυαγοσωστικών ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ», της Κοινοπραξίας 

«ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Ρυμουλκά-Ναυαγοσωστικά» 

και της εταιρίας «ΜΗΛΟΣ Ι Ναυτική Εταιρεία» ΚΑΤΑ της 

εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 

Απόφαση 64/2018 36/27.06.2018 
«Λήψη Διοικητικών Μέτρων για το Λιμενικό Ταμείο 

Πύργου» 

Απόφαση 65/2018 38/30.08.2018 

«Σύνταξη και Υποβολή προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών Πράξης, κατ’ 

άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημόσιου και της Οργανισμός Λιμένος 

Πειραιώς ΑΕ, περί συναίνεσης του Ελληνικού Δημόσιου 

σε μη συμμόρφωση» 

Απόφαση 66/2018 39/27.09.2018 

«Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων επί των άρθρων 1 έως 32 του σχεδίου νόμου 

με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών 

μεταφορών και λοιπές διατάξεις» των Υπουργείων 

Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και 
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Αριθμός Απόφασης 
Αρ. Συνεδρίασης 

/ Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Οικονομικών, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, του 

Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών» 

Απόφαση 67/2018 40/05.10.2018 

«Νομιμότητα τροποποιήσεων Γενικού Κανονισμού 

Προσωπικού και Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης 

και Λειτουργίας της ΟΛΘ Α.Ε.» 

Απόφαση 68/2018 39/27.09/2018 

«Εξέταση επιστολής του Επικεφαλής Δ.Α.Λ.–Θ. περί του 

προκηρυχθέντος από 9ης Ιουλίου 2018 ανοιχτού διεθνή 

διαγωνισμού της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 

Α.Ε. για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού» 

Απόφαση 69/2018 40/05.10.2018 

«Εξέταση Καταγγελίας τεχνικής εταιρίας Μιχαήλ 

Μίαρης & Σια Ε.Ε. ως αναδόχου του έργου με τίτλο 

«Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και παράκτιας 

περιοχής χερσαίας λιμενικής ζώνης της Ρόδας», της 

Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.» 

Απόφαση 70/2018 33/26.04.2018 
«Εξέταση καταγγελίας Ιδιώτη περί φερόμενης 

δυσλειτουργίας Λιμενικής Αρχής» 

Απόφαση 71/2018 41/05.11.2018 

«Εξουσιοδότηση για προμήθεια υλικού και λογισμικού 

πληροφορικής, μηχανικού, μηχανολογικού, δικτυακού, 

λοιπού εξοπλισμού και συναφών εργασιών 

εγκατάστασης και αναθέσεις νομικών και λοιπών 

εξειδικευμένων υπηρεσιών» 

Απόφαση 72/2018 41/05.11.2018 

«Διαδικασία απευθείας ανάθεσης από την Οργανισμός 

Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για την εκτέλεση 

υποστηρικτικών εργασιών εντός λιμενικής ζώνης» 

Απόφαση 73/2018 41/05.11.2018 

«Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του 

κειμένου επιγραφομένου ως «Προσχέδιο Αρχικού 

Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης» 

Απόφαση 74/2018 38/30.08.2018 

«Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για 

το έτος 2017 προς την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης 

Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας» 

Απόφαση 75/2018 40/05.10.2018 «Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019» 
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Αριθμός Απόφασης 
Αρ. Συνεδρίασης 

/ Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

Απόφαση 76/2018 39/27.09.2018 

«Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, δυνάμει του 

Άρθρου 14.1 (Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της από 

24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 

ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 

Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., 

κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016» 

Απόφαση 77/2018 42/23.11.2018 

«Μεταβολή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού 

Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Οικονομικού Έτους 2018» 

Απόφαση 78/2018 42/23.11.2018 
«Άνοιγμα λογαριασμού/-ών ταμειακής διαχείρισης 

στην Τράπεζα της Ελλάδος» 

Απόφαση 79/2018 43/20.12.2018 
«Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων 

Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» 

Απόφαση 80/2018 43/20.12.2018 

«Εισήγηση τροποποιήσεων του Ν.4389/2016 για το 

νομικό πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και των 

ρυθμιστικών μέτρων» 

Απόφαση 81/2018 43/20.12.2018 

«Καταγγελία με αρ. πρ. ΡΑΛ 182/31-03-2017 και 

8/03.01.2018 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 

Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. με έδρα τη Γερακινή Χαλκιδικής» 

Απόφαση 82/2018 43/20.12.2018 

«Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του 

σχεδίου Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου 

Μηχανικού για την επίβλεψη των Υποχρεωτικών 

Επενδύσεων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε.» 

Κατωτέρω, στον Πίνακα 2.3, παρουσιάζεται κάθε Γνωμοδότηση εντός 2018 ανά αριθμό και 

ημερομηνία Συνεδρίασης κατά την οποία διατυπώθηκε καθώς και το θεματικό αντικείμενο. 

Ακολούθως παρουσιάζεται η Δεσμευτική Οδηγία στον Πίνακα 2.4. 

Πίνακας 2.3: Γνωμοδοτήσεις 2018 

Αριθμός 
Γνωμοδότησης 

Αρ. Συνεδρίασης / 
Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

5/2018 30/06.02.2018 «Αίτημα θεραπείας, θεμελιωμένο στο Άρθρο 29.3 της 

Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
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Αριθμός 
Γνωμοδότησης 

Αρ. Συνεδρίασης / 
Ημερομηνία 

Θεματικό Αντικείμενο 

και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσα με 

το Ν. 4404/2016, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας 

για την κατά το Άρθρο 7.6 προβλεπόμενη υποβολή 

Σχεδίων Οριστικών Μελετών στον Αρμόδιο Φορέα του 

Ελληνικού Δημοσίου» 

6/2018 40/05.10.2018 

«Περί άρσεως ασαφείας διατάξεων της Συμβάσεως 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 

«Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και του 

Παραρτήματος αυτής» 

7/2018 41/05.11.2018 

«Εξέταση εγγράφων ερωτημάτων της Οργανισμός Λιμένος 

Βόλου, με θέμα: «Παροχή φορτοεκφορτωτικών 

υπηρεσιών (λιμενεργασία) από τους φορείς Διοίκησης και 

εκμετάλλευσης Λιμένων» 

8/2018 43/20.12.2018 

«Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί μεταφοράς Κόστους Αναφοράς 

Υποχρεωτικής Επένδυσης Προτεραιότητας ΙΙ και 

διευκρινίσεων επί όρων της Σύμβασης Παραχώρησης» 

 

Πίνακας 2.4: Δεσμευτική Οδηγία 2018 

Αριθμός Δεσμευτικής 

Οδηγίας  

Αρ. Συνεδρίασης / 

Ημερομηνία 
Θεματικό Αντικείμενο 

1/2018 35/24.05.2018 

«Περί υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών 

αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων για τη θαλάσσια 

περιοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου» 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα στην 

οργάνωση και στελέχωση της Αρχής και η άμεση αντιμετώπιση των ανακυπτόμενων 

ζητημάτων εκδόθηκαν επίσης Αποφάσεις και Πράξεις Προέδρου. Αυτές αφορούσαν κατά 

κύριο λόγω θέματα εσωτερικής λειτουργίας και οργάνωσης με έμφαση στην διεκπεραίωση 

των διαδικασιών στελέχωσης που εντάθηκαν εντός του 2018, καθώς και στην ανάπτυξη της 

πληροφοριακής υποδομής της Αρχής. 

Οι Αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις της Αρχής καθώς και η Δεσμευτική Οδηγία παρατίθενται 

αναλυτικά στο Παράρτημα Γ. 
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2.3 Παρακολούθηση Συμβάσεων Παραχώρησης 

2.3.1 Εισαγωγή - Νομολογία 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4389/2016, Κεφάλαιο Ζ’ σημείο α 7 «Η Ρ.Α.Λ. 

αναδεικνύεται σε Ανεξάρτητη Αρχή εποπτείας των εμπορικών μεθόδων και πρακτικών των 

παρόχων λιμενικών υπηρεσιών, µε αναβάθμιση του εποπτικού της ρόλου, ώστε να δύναται 

να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για τη διασφάλιση της ακώλυτης παροχής λιμενικών 

υπηρεσιών στους χρήστες, της ακώλυτης πρόσβασης σε λιμενικές υπηρεσίες και της 

εύρυθμης λειτουργίας της συναφούς αγοράς λιμενικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το 

κοινοτικό και εθνικό δίκαιο και σε συνεργασία µε την Επιτροπή Ανταγωνισμού». 

Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν.4389/2016, Κεφάλαιο Ζ’ σημείο β 6 «Το άρθρο 

112 καθορίζει τις κανονιστικές αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. σε θεμελιώδους σημασίας θέματα 

για την απρόσκοπτη λειτουργία των λιμένων και την ακώλυτη πρόσβαση των χρηστών, 

κυρίως για την έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά µε την απλούστευση, 

διαφάνεια και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, 

µε απώτερο σκοπό τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων και τη διαδικασία 

προσδιορισμού, επιβολής και είσπραξης ποινικών ρητρών ή άλλων συμβατικών αξιώσεων 

που προβλέπονται στις ως άνω Συμβάσεις Παραχώρησης και στις αντιρρήσεις των 

ενδιαφεροµένων κατά των αποφάσεων επιβολής». 

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 πλαίσια των ανωτέρω, 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 της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. βάσει του άρθρου 1 του 
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Ν.4522/2018 της πρόσφατα κυρωθείσας Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

και του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

2.3.2 Οργανισμός Λιμένος Πειραιά Α.Ε. (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) 

Κυρωτικός Νόμος Σύμβασης Παραχώρησης 

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 76/2018). 

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 

Σύμβασης περί ασφαλιστικής κάλυψης καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης συμμόρφωσής 

της. 

Εντός του προαναφερθέντος πλαισίου, έχουν υποβληθεί στη Ρ.Α.Λ. α) Κατάλογος όλων των 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 7 της ΣΠ, β) Ύπαρξη 

περιπτώσεων μη ασφαλίσιμων κινδύνων, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 6 της ΣΠ και την 

παρ. 6.1 του Παραρτήματος 17.1, γ) Μεταβολές κατά την ανανέωση ασφαλίσεων κατά το 

2018, σύμφωνα με την παρ. 5 του Παραρτήματος 17.1, δ) 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, ε) Τεκμηρίωση έγκαιρης πληρωμής 

ασφαλίστρων, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 8 (α) της ΣΠ, στ) Γνωστοποιήσεις προς τους 

ασφαλιστές οποιασδήποτε εν δυνάμει απαίτησης κατά το 2018 σύμφωνα με οποιαδήποτε 

ενεργή ασφάλιση, σύμφωνα με το Άρθρο 17 παρ. 8 (β) της ΣΠ.  

 

Ανεξάρτητος Μηχανικός ΟΛΠ Α.Ε. 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 27 παράγραφο 2 της Σύμβασης Παραχώρησης 

προβλέπεται ο διορισμός Ανεξάρτητου Μηχανικού ο οποίος (άρθρο βάσει του Άρθρου 27 
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παράγραφος 8: (α) θα εξετάζει κάθε προσχέδιο Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 

Διαχείρισης και προσχέδιο Σ.Α.Λ. και κάθε προσχέδιο Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα 

προτείνει αλλαγές, όπου αρμόζει, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 27.8 της 

Σύμβασης Παραχώρησης, (β) θα επιβλέπει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις και τις 

Δεύτερες Υποχρεωτικές Επενδύσεις που θα αναληφθούν σύμφωνα με το Άρθρο της 

Σύμβασης και στη διάρκεια της επίβλεψης θα δικαιούται να διεξάγει έρευνες και να ζητά 

τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες, (γ) θα επιθεωρεί τα έργα και θα διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα, νόμους και χρονοδιαγράμματα και θα προτείνει τις 

απαραίτητες αλλαγές και θα εκδίδει πιστοποιητικά ολοκλήρωσης, (δ) θα παρέχει τη 

συνδρομή του από κάθε άλλη τεχνική άποψη, όπως μπορεί να ζητούν ο Ο.Λ.Π. και το 

Ελληνικό Δημόσιο, (ε) θα καταρτίζει και θα τηρεί πλήρη και κατάλληλα αρχεία για όλα τα 

ανειλημμένα καθήκοντα και θα θέτει αυτά τα αρχεία στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου 

κατόπιν αιτήματος του και (στ) θα έχει κάθε άλλο δικαίωμα και υποχρέωση που 

προβλέπεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ή/και κάθε συμπληρωματικό καθήκον ή/και 

κάθε άλλο καθήκον το οποίο μπορεί περαιτέρω να προβλέπεται στη Σύμβαση Ανεξάρτητου 

Μηχανικού. 

Στα πλαίσια των ανωτέρω ο Ανεξάρτητος Μηχανικός κατέθεσε στην Αρχή προς συμβατικό 

έλεγχο από αυτήν εντός του 2018 τις ακόλουθες εκθέσεις: 

1η Ετήσια Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούνιος 2017 – Μάιος 2018) 

3η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Δεκέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018) 

4η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Μάρτιος – Μάιος 2018) 

5η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούνιος – Αύγουστος 2018) 

6η Τριμηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2018) 

8η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιανουάριος 2018) 

9η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Φεβρουάριος 2018) 

10η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Μάρτιος 2018) 

11η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Απρίλιος 2018) 

12η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Μάιος 2018) 

13η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούνιος 2018) 

14η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Ιούλιος 2018) 

15η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Αύγουστος 2018) 

16η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Σεπτέμβριος 2018) 

17η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Οκτώβριος 2018) 

18η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Νοέμβριος 2018) 

19η Μηνιαία Έκθεση Ανεξάρτητου Μηχανικού  (Δεκέμβριος 2018) 
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Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος (ΣΑΛ) 

Δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 6.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ) μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ) και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κυρωθείσας με τον Ν.4404/2016, 

προβλέπεται η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή προς έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης 

Λιμένος από την Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

Η διαδικασία έγκρισης του Σ.Α.Λ. έχει ολοκληρωθεί. Κατά το έτος 2018 και συγκεκριμένα 

στις 08/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 248/08.02.18) κοινοποιήθηκε, με το διαβιβασθέν 

έγγραφο της ΓΓΛΛΠΝΕ, στη Ρ.Α.Λ. αναθεωρημένο κείμενο «Σ.Α.Λ.» της Ο.Λ.Π. Α.Ε. επί του 

αντικειμένου του θέματος η ΓΓΛΛΠΝΕ εζήτησε τις απόψεις της Αρχής, σύμφωνα και με τις 

διατάξεις του Άρθρου 6.3 της ΣΠ τις οποίες η Αρχή διατύπωσε (Απόφαση 50/2018), 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 Ρ.Α.Λ. οργάνωσε κατά 

ο έτος 2018 τακτικές και έκτακτες συναντήσεις εργασίας και επισκέψεις στον Λιμένα 

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

 

2.3.3 Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) 

Κυρωτικός Νόμος Σύμβασης Παραχώρησης 

Δυνάμει του Άρθρου 14 παρ. 1 της Σύμβασης Παραχώρησης, η Ο.Λ.Θ. 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 Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το Άρθρο 14 παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης, τα 

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

Δυνάμει του Άρθρου 14.1 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ), η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

υποχρεούται να καταθέσει τα ανωτέρω στοιχεία στη Ρ.Α.Λ., προς συμβατικό έλεγχο από την 

Αρχή μετά από την υποβολή τους σε αυτή. 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.Θ. Α.Ε. με τις 

απαιτήσεις του Άρθρου 17 και Παραρτήματος 17.1 της Σύμβασης περί ασφαλιστικής 

κάλυψης καθώς και της σχετικής τεκμηρίωσης συμμόρφωσής της 
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Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος (ΣΑΛ) 

Δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 6.3 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ) μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ) και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., κυρωθείσας με τον Ν.4522/2018, 

προβλέπεται η κατάρτιση, επικαιροποίηση και υποβολή προς έγκριση Σχεδίου Ανάπτυξης 

Λιμένος από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. 

Η διαδικασία έγκρισης του Σ.Α.Λ. δεν ολοκληρώθηκε εντός του 2018. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπέβαλε 

στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα το «Προσχέδιο Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα» (εφεξής 

Προσχέδιο Σ.Α.Λ.) επί του οποίου η Ρ.Α.Λ. διατύπωσε επισήμως τις Παρατηρήσεις της (στην 

από 05.11.2018 41η Συνεδρίασή της) τις οποίες και απέστειλε με την 73/05.11.2018 

Απόφασή της προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 

Επενδύσεων, ως ορίζει η Σύμβαση Παραχώρησης. 

 

2.4 Νομοθετικές Πρωτοβουλίες 

Η Αρχή εντός του 2018 απέστειλε προτάσεις της, 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, για τα κατωτέρω σχέδια νόμου:  

α)  Με την υπ’ αρ. 44/2018 απόφαση της Αρχής εξετάστηκε το σχέδιο της Σύμβασης 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. Ακολούθως, απεστάλησαν και νομοτεχνικές βελτιώσεις και 

προτάσεις προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, ενώπιον της οποίας 

κλήθηκε ο Πρόεδρος της Αρχής και εξέφερε επισήμως απόψεις, κατά τη συζήτηση του 

σχετικού σχεδίου νόμου Κύρωσης της Σύμβασης Παραχώρησης.  

β) Υπεβλήθησαν προτάσεις και απόψεις της Αρχής προς την αρμόδια Επιτροπή της 

Βουλής, κατά τη συζήτηση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ναυτιλίας, με θέμα 

«Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες 

διατάξεις». Με το άρθρο 15 του ανωτέρω σχεδίου νόμου, το οποίο προήλθε μετά από 

επεξεργασία της Αρχής κατά το 2017, αποδόθηκε στην Αρχή αρμοδιότητα διαιτησίας 

για την επίλυση διαφορών μεταξύ φορέων και χρηστών του λιμενικού συστήματος και 

για την έκδοση του σχετικού Κανονισμού Διαιτησίας. Επιπλέον προβλέφθηκε κύρωση 

για τις περιπτώσεις αρνήσεως χορήγησης στοιχείων εκ μέρους των υποχρεών και 

ζητήματα αποσπάσεων και μετατάξεων δημοσίων υπαλλήλων και στελεχών του 

Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.  

γ)  Υπεβλήθησαν απόψεις προς τη Βουλή, και τους συναρμοδίους Υπουργούς Μεταφορών 

και Υποδομών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τη συζήτηση του Σχεδίου 

Νόμου με αντικείμενο την ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση υδατοδρομίων (Ν. 

4568/2018, και Απόφαση ΡΑΛ 66/2018).  
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Επιπρόσθετα, η Αρχή υπέβαλε απόψεις προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και το Υπουργείο 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης αναφορικά με το κοινό πλαίσιο για την ίδρυση, οργάνωση και 

λειτουργία των Ανεξαρτήτων Αρχών (βλ. την αρ. 56/2018 της Αρχής). 

Τέλος, στις 11.06.2018 η Αρχή πρότεινε προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και τους λοιπούς συναρμοδίους Υπουργούς κείμενο προτεινόμενης υπουργικής 

απόφασης για την ενεργοποίηση της εξουσιοδότησης του άρθρου 124 παρ. 1 του Ν. 

4389/2016 για τον καθορισμό του τέλους της. Η ανωτέρω πρόταση προωθήθηκε στα 

αρμόδια Υπουργεία, όπου και διενεργήθηκε νομικός έλεγχος και κατέληξε στην έκδοση της 

ανωτέρω υπ’ αριθμόν 1000.0/93971/2018 Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 5840/27.12.2018).  

Πέραν των ανωτέρω, υπήρξαν νομοθετικές πρωτοβουλίες της Αρχής που ξεκίνησαν το 2018 

και ολοκληρώθηκαν εντός του 2019: 

· Όσον αφορά τη μεταβίβαση του δικαιώματος υπο-παραχώρησης σε τρίτους, μέσω 

συμβάσεων υπό-παραχώρησης συγκεκριμένων επιχειρησιακών μονάδων ή/και 

λιμενικών λειτουργιών δέκα Οργανισμών Λιμένος προς το ΤΑΙΠΕΔ, η Ρυθμιστική Αρχή 

Λιμένων με γνώμονα τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου και τη 

βελτίωση της λειτουργικότητας των Συμβάσεων που θα συναφθούν, απέστειλε 

επιστολή με τις παρατηρήσεις και προτάσεις σε κάθε αρμόδιο φορέα του Ελληνικού 

Δημοσίου κατά το στάδιο της κατάρτισης του Σχεδίου Νόμου. Αντίστοιχα διατύπωσε 

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

το οποίο συζητήθηκε ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής στις 21.2.2019, κυρώθηκε 

και δημοσιεύθηκε (Ν.4597/2019, ΦΕΚ Α’ 35). 

· Η Αρχή επεξεργάστηκε και έλαβε απόφαση για την διαβίβαση πρότασης 

τροποποιήσεων των άρθρων 108 επί του Ν.4389/2016. Οι προτάσεις της Αρχής 

ενσωματώθηκαν σε τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας, εισήχθησαν και 

συζητήθησαν ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής κατά τη συζήτηση του σχεδίου 

νόμου κύρωσης υποπαραχωρήσεων (αρ. 45-47 του Ν.4597/2019).  

 

2.5 Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.). 

Η Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.), συντονίζεται από τον Γ.Γ. 

Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ενώ το έργο της Επιτροπής, 

όπως 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, είναι: 

(α) Ο γενικός σχεδιασμός των προγραμμάτων, των μελετών και των έργων για τη 

δημιουργία, βελτίωση και αναβάθμιση της λιμενικής υποδομής και ο καθορισμός των 

προτεραιοτήτων ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, σύμφωνα με τις 

κατευθύνσεις του θεσμοθετημένου εθνικού και περιφερειακού χωρικού σχεδιασμού. 

(β) Η ιεράρχηση των εκτελεστέων έργων και η κατανομή πιστώσεων μεταξύ αυτών. 
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(γ) Ο καθορισμός των προδιαγραφών εκτέλεσης λιμενικών έργων, με στόχο την 

προσαρμογή της λιμενικής υποδομής στη νέα τεχνολογία ναυπήγησης πλοίων και στις 

νέες συνθήκες που δημιουργεί η απελευθέρωση της ακτοπλοΐας. 

(δ) Η παρακολούθηση εκτέλεσης των λιμενικών έργων, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, από τους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς. 

(ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων 

(Master Plan) ή Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το μέρος που 

με αυτά καθορίζονται τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια της Ζώνης Λιμένα, οι 

επιτρεπόμενες προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κάθε αναγκαίο στοιχείο 

για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας του λιμένα και η παροχή 

σύμφωνης γνώμης, κατά το μέρος που με αυτά προτείνονται χρήσεις γης και όροι και 

περιορισμοί δόμησης, προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα σύμφωνα με την 

παράγραφο 9. Για τους λιμένες αρμοδιότητας των δημοτικών λιμενικών ταμείων, της 

ως άνω εγκρίσεως ή σύμφωνης γνώμης προηγείται η χορήγηση γνώμης του αρμόδιου 

δημοτικού συμβουλίου εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος 

του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα. 

(στ) Η παροχή σύμφωνης γνώμης για τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων 

δόμησης, μετά από πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένος, 

ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαίας ζώνης του λιμένα, για όλους τους 

λιμένες, εάν δεν έχει συνταχθεί Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) ή 

Πρόγραμμα Έργων Ανάπτυξης Λιμένα (Π.Ε.Α.Λ.) προκειμένου να εκδοθεί προεδρικό 

διάταγμα σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου δέκατου ένατου του 

Ν.2932/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει». 

Στα πλαίσια των ανωτέρω, η Ρ.Α.Λ. συμμετέχει, μέσω του Προέδρου αυτής, με δικαίωμα 

ψήφου στην ΕΣΑΛ και παρέχει γνώμη επί του συνόλου των αρμοδιοτήτων που 

αναπτύχθηκαν ανωτέρω συμμετέχοντας ενεργά και στις προπαρασκευαστικές εργασίες. Ο 

Πρόεδρος της Αρχής υποστηρίζεται από το τμήμα Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων, το οποίο 

συντάσσει εισηγήσεις που βασίζονται στην τήρηση ή μη των όρων παραχώρησης και της 

κείμενης νομοθεσίας και διατυπώνει απόψεις επί όλων των τεχνικών θεμάτων που 

ανακύπτουν κατά την έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Γενικών 

Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) ή Προγράμματος Έργων Ανάπτυξης Λιμένα 

(Π.Ε.Α.Λ.) ή κατά τον καθορισμό των χρήσεων γης και των όρων δόμησης. 

Για την περίοδο αναφοράς της παρούσες Εκθέσεως Ελέγχου έχουν πραγματοποιηθεί επτά 

συνεδριάσεις στις οποίες η Ρ.Α.Λ. συμμετείχε ενεργά διατυπώνοντας 

απόψεις/παρατηρήσεις και κρίσεις. 
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2.6 Επιστημονικό Έργο και Συμμετοχές σε Συνέδρια 

2.6.1 Επιστημονικές Δημοσιεύσεις 

Το 2018 η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ανέπτυξε επιστημονική δραστηριότητα και αριστεία 

που αποτυπώνεται στις κάτωθι δημοσιεύσεις και ανακοινώσεις: 

· Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων συμμετείχε στο Διεθνές Συνέδριο με την ονομασία 

“Protection and Restoration of the Environment XIV” που πραγματοποιήθηκε στη 

Θεσσαλονίκη 3-6 Ιουλίου 2018 με την εργασία: “Collection and handling of shipwaste 

and cargo residues in Greece: the present and the future”με συγγραφείς τον Πρόεδρο 

της Αρχής, Δρ. Π.Ι. Αγγελόπουλο, τον Εισηγητή κ. Π. Κουφό Π., και τα στελέχη Κ. 

Φλέγκα, Δρ. Θ.Γιαντσή και την Ανθ/ρχο Λ.Σ. Σ. Τσιουπλή. 

· Σημαντική διάκριση για την Ελλάδα και τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων απέσπασε ο 

Πρόεδρος της Αρχής, Δρ. Ι. Αγγελόπουλος με το βραβείο “ΙΑΜΕ ΚΥΟΤΟ Excellent Paper 

Award“, στο κορυφαίο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών 

Οικονομολόγων (IAME), το οποίο έλαβε χώρα στην Μομπάσα της Κένυα μεταξύ 11-14 

Σεπτεμβρίου 2018 με την εργασία “Economic Information Discovery across Commodity 

Markets: New Evidence from a Dynamic Factor Model Approach”. Το βραβείο 

χρηματοδοτείται από το Graduate School of Management του Πανεπιστημίου του 

Κυότο και απονέμεται στην εργασία του συνεδρίου που έχει λάβει μία από τις 

υψηλότερες βαθμολογίες αξιολόγησης και έχει σημαντική ακαδημαϊκή ή / και 

πρακτική συμβολή. Η επιστημονική εργασία εκπονήθηκε από τον Δρ. Π. Ι. 

Αγγελόπουλο, Πρόεδρο της Αρχής (κύριος συντάκτης), τον Δρ. Η. Βισβίκη, Καθηγητή 

στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Sharjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, τον Δρ. Γ. 

Αλεξανδρίδη, Αναπληρωτή Καθηγητή στο Κέντρο ICMA του Πανεπιστημίου Reading 

του Ηνωμένου Βασιλείου και τον Δρ. Satya Sahoo, Επίκουρο Καθηγητή στο Παγκόσμιο 

Ναυτιλιακό Πανεπιστήμιο WMU της Σουηδίας. 

 

2.6.2 Άλλες Συμμέτοχές σε Συνέδρια και Ημερίδες 

Ο Πρόεδρος της Αρχής Δρ. Π. Ι. Αγγελόπουλος επίσης: 

· συμμετείχε στη συζήτηση σχολιασμού των αποτελεσμάτων της έρευνας των ΕΥ 

Ελλάδος & o.mind Creatives στο πλαίσιο των Logistics Conferences στο Κέντρο 

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 4 Μαΐου 2018, 

· παρουσίασε την Αρχή και το έργο της και συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής 

τραπέζης με θέμα «Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Λιμενικής Πολιτικής» στο πλαίσιο του 

Διεθνούς Συμποσίου Jean Monnet με θέμα “European Ports Policy”, που διοργανώθηκε 

από το Τμήμα Ναυτιλίας Μεταφορών και Διεθνούς Εμπορίου του Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στη Χίο στις 28-29 Ιουνίου 2018, 
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· συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα «Λιμάνια – Υποδομές – 

Διασυνδέσεις» στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου Logistics 

στο Ίδρυμα Ευγενίδου στις 30 Νοεμβρίου 2018. 
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3 Οικονομικός Απολογισμός και Προγραμματισμός 

Στο παρόν κεφάλαιο πραγματοποιείται συνοπτικός απολογισμός για το 2018, με έμφαση 

στη δομή και πορεία των εσόδων της Αρχής. Παρατίθενται στοιχεία εσόδων – εξόδων και 

συνοπτικές απολογιστικές καταστάσεις για το 2018, καθώς και προϋπολογισμός για το 

2019. Λόγω της μετάβασης της Αρχής από το απλογραφικό στο διπλογραφικό σύστημα 

εντός του 2018, η παρουσίαση των εσόδων και των εξόδων πραγματοποιείται κατά τέτοιον 

τρόπο, ώστε να διευκολύνεται η συγκρισιμότητα μεταξύ των ετών.  

3.1 Πορεία Εσόδων 2018 

Τα έσοδα της Αρχής προέρχονται σχεδόν αποκλειστικά από ανταποδοτικό τέλος τρία τοις 

χιλίοις (0,3%) επί των συνολικών ετήσιων εσόδων των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των 

καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και δύο τοις χιλίοις (0,2%) επί των ετησίων εσόδων 

κάθε φορέα εκμετάλλευσης λιμένων, καθώς και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που 

διαθέτουν ιδιωτικές παράκτιες εγκαταστάσεις και τερματικά για ίδια χρήση. Η Αρχή δεν 

επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1000.0/93971/2018 απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ 5840 Β΄) και το 

Άρθρο 124 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94 Α΄), σύμφωνα με την οποία το τέλος επιβάλλεται σε 

οποιονδήποτε φορέα που διαχειρίζεται τους λιμένες της περιοχής αρμοδιότητάς του (π.χ. 

Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά 

Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις), 

σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. θ της υπ’ αριθμ. 8111/41/2009 ΚΥΑ (ΦΕΚ 412 Β). Εντός του β΄ 

δεκαπενθήμερου του Μαΐου του επόμενου της χρήσης έτους, οι υπόχρεοι οφείλουν να 

κοινοποιούν στη Ρ.Α.Λ. τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσεως που συντάσσουν μετά το 

τέλος κάθε οικονομικού έτους, και καταβάλλουν το ανωτέρω ανταποδοτικό τέλος σε δύο 

δόσεις: Η πρώτη, έναντι εξόφλησης εντός του β΄ δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου και η 

δεύτερη, εντός του β΄ δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους.  

Για το 2018, τα σχετικά τέλη της Αρχής διαμορφώθηκαν στα 704.789€, η κατανομή των 

οποίων ανά τύπο φορέα παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.1 που ακολουθεί. 
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Οργανισμοί Λιμένων A.E. 

 

Σχήμα 3.1: Κατανομή Εσόδων 2018 από Τέλη 

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

Αρχής (94,06%) προέρχεται από Οργανισμούς Λιμένων. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι 

εισπράξεις της Αρχής, λόγω α) του ετεροχρονισμού – βάσει νόμου – κατά ένα έτος των 

πληρωμών, και β) καθυστερήσεων έκδοσης οικονομικών καταστάσεων από μικρούς 

λιμένες, δεν αντικατοπτρίζουν σε επίκαιρη βάση τον κύκλο εργασιών τη δραστηριότητα του 

λιμενικού κλάδου στην Ελλάδα, πλην όμως αποτελούν μια σημαντική ένδειξη. 

Στα Σχήματα που ακολουθούν παρουσιάζονται αναλυτικά οι εισπράξεις για το 2018 από 

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

αντίστοιχα. 

Από τους Οργανισμούς Λιμένων, η μεγάλη πλειοψηφία των εισπράξεων προέρχεται από 

τους λιμένες Πειραιά (Ο.Λ.Π. Α.Ε. 53,83%) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 26,31%) και 

ακολουθούν οι υπόλοιποι Οργανισμοί με ποσοστό 19,86%. Η ανάλυση των εισπραττόμενων 

τελών ακολουθεί στο παρακάτω Σχήμα 3.2. 

Οργανισμοί 
Λιμένων Α.Ε.

662.902 €

Δημοτικά 
Λιμενικά 
Ταμεία

38.813 €

Λιμενικά 
Ταμεία 

(Κρατικά)
3.073 €

Σύνολο: €704.789
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Σχήμα 3.2: Κατανομή Εσόδων Τελών 2018 ανά Οργανισμό Λιμένα  

 

Λιμενικά (Κρατικά) Ταμεία 

Από τα 11 Λιμενικά Ταμεία, οι εισπράξεις της Αρχής για το 2018 ανήλθαν στα 3.073€, εκ 

των οποίων το 46% από το Λ.Τ. Ζακύνθου. 

 

 

Σχήμα 3.3: Ποσοστό Εσόδων από Τέλη 2018 ανά Λιμενικό (Κρατικό) Ταμείο 
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Πατρών
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Βόλου
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Αλεξανδρούπολης
2.144

ΛΤ Ζακύνθου
46%

ΛΤ Ικαρίας
16%

ΛΤ Σκύρου
8%
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(Στυλίδα)
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ΛΤ Φωκίδας 
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Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 

Από τα 28 Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία που συνεισέφεραν στα έσοδα της Αρχής, οι 

εισπράξεις της Αρχής για το 2018 ανήλθαν στις 38.812,97€ εκ των οποίων το 23,66% από το 

Δ.Λ.Τ. Κεφαλληνίας. 

 

Σχήμα 3.4: Έσοδα από Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία 2018 

3.1.1 Ανασκόπηση Εσόδων – Εξόδων 2014-2018 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα εσόδων – εξόδων ανά ΚΑΕ (Δημόσια Λογιστική), παρατίθενται 

στο Παράρτημα Δ και τα αποτελέσματα χρήσεως και ο Ισολογισμός (Γενική Λογιστική) 

παρατίθενται στο Παράρτημα ΣΤ. Στην παρούσα υποενότητα, τα οικονομικά στοιχεία 

παρατίθενται διαμορφωμένα ώστε να καθίστανται συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα στοιχεία 

των προηγούμενων ετών από την έναρξη λειτουργίας της Αρχής. 

 

Τα συνολικά έσοδα της Αρχής για το 2018 αυξήθηκαν σε σχέση με το 2017 υπερβαίνοντας 

το στόχο που έθεσε η Αρχή για το 2018. Παράλληλα, παρατηρείται και ταυτόχρονη αύξηση 

και των εξόδων, λόγω: i) της αύξησης της εν γένει δραστηριότητας της Αρχής και των 

αναγκών για έκδοση αποφάσεων και κανονισμών και ii) της αύξησης του στελεχιακού της 

δυναμικού μέσω της ανάληψης υπηρεσίας νέων στελεχών μέσω ΑΣΕΠ και iii) της 

προμήθειας υποδομών πληροφορικής και λογισμικού. Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 2017 

στην Αρχή απασχολούνταν 5 αποσπασμένοι εργαζόμενοι, οι οποίοι αποχώρησαν από την 

υπηρεσία μέχρι και τον Μάιο του 2018 σταδιακά. Η στελέχωση της Αρχής με εξειδικευμένα 

στελέχη μέσω ΑΣΕΠ ξεκίνησε το πρώτο εξάμηνο του 2018, και μέχρι το τέλος του έτους 

προσλήφθηκαν 6 επιστήμονες διάφορων ειδικοτήτων. 
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Η πορεία Εσόδων από τέλη – Εξόδων της Αρχής για τα έτη 2014 – 2018 συνοψίζονται 

εποπτικά στο Σχήμα 3.5 που ακολουθεί: 

 

Σχήμα 3.5: Πορεία Εσόδων (Τελών) - Εξόδων 2014-2018 

Προκειμένου τα αποτελέσματα του 2018 να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά των 

προηγούμενων ετών, στα αναφερόμενα έσοδα δεν έχουν συμπεριληφθεί πιστωτικοί τόκοι, 

τεκμαρτά έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων (και οι αντικρυζόμενοι λογαριασμοί εξόδων). 

Στην ενότητα 3.2 που ακολουθεί πραγματοποιείται συνοπτικός απολογισμός για το 2018 

και στην ενότητα 3.3 παρουσιάζεται συνοπτικός προϋπολογισμός για το 2019.  

3.2 Αποτελέσματα Χρήσης - Οικονομικός Απολογισμός 2018 

Σύμφωνα με το Άρθρο 125, του Ν.4389/201, παρ. 3. «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». Το 2018 η Αρχή ως 

όφειλε εκ του ανωτέρω άρθρου, εισήγαγε τη διπλογραφική λογιστική μέσω ειδικής 

εφαρμογής διαχείρισης δημοσίου λογιστικού. Η μετάβαση από το απλογραφικό στο 

διπλογραφικό σύστημα συντέλεσε ώστε η Αρχή να υλοποιήσει την Απογραφή Έναρξης 

1/1/2018 και να συντάξει τον Ισολογισμό Χρήσης 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

δημοσίου λογιστικού. Οι ανωτέρω λογιστικές εργασίες ήταν απαραίτητες προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί ο έλεγχος των οικονομικών στοιχείων και των ετήσιων λογαριασμών και 

οικονομικών καταστάσεων, βάσει του Ν.4389/2016 από δύο ορκωτούς λογιστές, οι οποίοι 

συνέταξαν ετήσια έκθεση ελέγχου. 

Ειδικότερα, για τη χρήση του έτους 2018, όπως αυτή απεικονίζεται στις Λογιστικές 

Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2018, τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στα 722.447,34€. 

2014 2015 2016 2017 2018

ΤΕΛΗ 658.236 € 677.051 € 670.985 € 659.054 € 704.789 €

ΕΞΟΔΑ 40.486 € 213.426 € 249.256 € 323.302 € 404.128 €
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Αναλυτικότερα, τα έσοδα από τέλη υπέρ Ρ.Α.Λ. ανήλθαν στα 704.788,51€ και τα έσοδα 

κεφαλαίων (πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα) στα 17.658,74€.  

Τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους για πάγιο εξοπλισμό, διαμορφώθηκαν 

στα  404.127,63€, μη συμπεριλαμβανομένων των αποδόσεων υπέρ Δημοσίου και τρίτων 

(που αντικρύζονται και στα έσοδα). Η αποτύπωση αυτή αφορά σε Δημόσια Λογιστική και 

παρουσιάζεται στον Πίνακα Δ2 του Παραρτήματος Δ. 

Στον Πίνακα 3.1 παρουσιάζεται παράθεση προϋπολογισθέντων και απολογιστικών 

στοιχείων εσόδων της Αρχής για τις χρήσεις 2017 και 2018. 

Πίνακας 3.1: Έσοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2017-2018) 

ΚΑΕ 
Προϋπολογισμός 

2017 
Απολογισμός 

2017 
Προϋπολογισμός 

2018 
Απολογισμός 

2018 

Έσοδα από τέλη 650.000 659.324,3 695.000 704.788,51 

Λοιπά έσοδα - 506,7 - - 

Έσοδα Κεφαλαίων 3.000 10.214,2 10.300 17.658,74 

Έκτακτα και 
Ανόργανα Έσοδα 

- - - 0,09 

Σύνολο Εσόδων 653.000 670.045,1 705.300 722.447,34 

Ποσά σε € 

Στον Πίνακα 3.2 που ακολουθεί, παρουσιάζονται τα λειτουργικά έξοδα που 

πραγματοποίησε η Αρχή, σύμφωνα με τους εγκεκριμένους απολογισμούς των ετών 2017 

και 2018, 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: Έξοδα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (2017-2018) 

Είδος Εξόδου 
Προϋπολογισμός 

2017 
Απολογισμός 

2017 
Προϋπολογισμός 

2018 
Απολογισμός 

2018 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπ. 360.000 280.273,4 621.400 307.780,7 

Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων 50.000 30.999,8 64.400 27.629 

Παροχές Τρίτων 30.000 74,4 4.500 198,1 

Διάφοροι Φόροι -Τέλη 20.000 1.370,6 150.000 135.422,18
1
 

Διάφορα Έξοδα 60.000 9.472,6 37.200 8.815,05 

                                                           
1Αντικρυζόμενος λογαριασμός με τεκμαρτά έσοδα υπέρ Δημοσίου και τρίτων. Δεν προσμετράται στο 

άθροισμα χάριν συγκρισιμότητας με αποτελέσματα προηγούμενων ετών. 
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Είδος Εξόδου 
Προϋπολογισμός 

2017 
Απολογισμός 

2017 
Προϋπολογισμός 

2018 
Απολογισμός 

2018 

Τόκοι 1.000 165,1 - 263,7 

Κεφαλαιακές Δαπάνες 48.000 946,1 66.500  59.441,08 

Σύνολο Εξόδων 569.000 323.302,0 944.000 404.127,63 

Ποσά σε € 

Για το 2018 το καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης ήταν θετικό (πλεόνασμα), διαμορφούμενο 

στα 338.289,54€, το οποίο οφείλεται στους εξής παράγοντες: 

i Στις Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού λόγω της μη ολοκλήρωσης εντός του 2018του 

συνόλου προσλήψεων από την Αρχή 11 νέων υπαλλήλων με σχέση ΙΔΑΧ (ήτοι, 9 

θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, 1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού και 1 ΤΕ 

Διοικητικού Λογιστικού μέσω ΑΣΕΠ). Μέχρι 31-12-2018 είχαν αναλάβει υπηρεσία 6 

στελέχη και η διαδικασία των προσλήψεων συνεχίζεται εντός του 2019. 

ii Στο λογαριασμό 61, Αμοιβές και έξοδα τρίτων, δεν πραγματοποιήθηκε το σύνολο των 

προϋπολογισθέντων δαπανών. 

iii Στην προσμέτρηση σε ειδική κατηγορία εσόδων των κρατήσεων και τελών υπέρ του 

Δημοσίου (ως τεκμαρτά), τα οποία ισοσκελίζονται στα έξοδα από αντίστοιχη 

κατηγορία στα έξοδα (διάφοροι φόροι – τέλη), όταν αυτά αποδίδονται.  

Tο καθαρό αποτέλεσμα της χρήσης 2018 οριστικοποιήθηκε μετά τον τακτικό έλεγχο του 

διαχειριστικού έτους 2018 από τους δυο Ορκωτούς Ελεγκτές. 

3.3 Συνοπτικός Προϋπολογισμός 2019 

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 για το έτος 2019, όπως εκτιμήθηκε και 

εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της Αρχής (Απόφαση ΡΑΛ 75/5.10.2018) και, στη συνέχεια, 

κατατέθηκε και εγκρίθηκε από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και τον 
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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 για το 2019 

K.A.E Είδος Εσόδου ανά Κ.Α.Ε. Προϋπολογισθέντα 

3200 Έσοδα από τέλη υπέρ Ρ.Α.Λ. 705.000 

3500 Πιστωτικοί Τόκοι 10.000 

5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 120.000 

5500 Επιστροφές χρημάτων 10.000 

 Σύνολο Εσόδων 845.000 

Ποσά σε € 

Τα έσοδα της Αρχής από τέλη, αναμένονται να είναι αυξημένα σε σχέση με τα αρχικώς 

προϋπολογισθέντα, με δεδομένο ότι: α) ο στόχος των εν λόγω εσόδων επετεύχθη ήδη από 

το 2018, και β) την 31η Δεκεμβρίου 2018 εκδόθηκε νέα ΚΥΑ για το τέλος υπέρ της Αρχής, 

αυξάνοντας το πεδίο υπόχρεων στα προβλεπόμενα του Α.124 του Ν.4389/2016, και γ) λόγω 

της αναμενόμενης αύξηση της λιμενικής δραστηριότητας εντός του 2019. Ως εκ τούτου θα 

πρέπει να θεωρείται πιθανή η αναμόρφωση του στόχου προς τα άνω, εντός του 2019. 

Στον ΚΑΕ 3500 «Πιστωτικοί τόκοι» εγγράφεται ποσό 10.000 ευρώ το οποίο αναμένεται να 

εισπραχθεί από την τήρηση των διαθεσίμων της Αρχής. 

Στον ΚΑΕ 5200 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» (αντικριζόμενος με τον ΚΑΕ 3300 του 

προϋπολογισμού των εξόδων), εγγράφεται τεκμαρτό ποσό 120.000 ευρώ, το οποίο 

αναμένεται να εισπραχθεί υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών και για λογαριασμό 

του δημοσίου προκειμένου να αποδοθεί ανάλογα.  

Στον ΚΑΕ 5500 «Επιστροφές χρημάτων» εγγράφεται ποσό 10.000 ευρώ το οποίο 

αναμένεται να εισπραχθεί από διάφορες επιστροφές. 

Πίνακας 3.4: Προϋπολογισθέντα Έξοδα για το 2019 

K.A.E Είδος Εσόδου ανά Κ.Α.Ε. Προϋπολογισθέντα 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)  426.700 

0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 80.500 

0500 
Συμμετοχή Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, 
εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων κ.λπ. 

145.000 
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K.A.E Είδος Εσόδου ανά Κ.Α.Ε. Προϋπολογισθέντα 

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις 20.200 

0800 Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες  12.100 

1200 Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ.  2.500 

1300 Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού 500 

1400 
Προμήθεια Ειδών συντήρησης και επισκευής αγαθών 
διαρκούς χρήσης 

5.000 

1700 Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών και λοιπών εργασιών. 2.500 

1800 Διάφορες προμήθειες  3.500 

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν υπέρ τρίτων 130.000 

7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 16.500 

  Σύνολο Εξόδων 845.000 

Ποσά σε € 

Οι κυριότερες κατηγορίες εξόδων Αρχής, κατηγοριοποιούνται σε δαπάνες λειτουργίας, 

πληρωμές για την προμήθεια αναλώσιμων αγαθών γραφείου, πληρωμές που αντικρίζονται 

από πραγματοποιούμενα έσοδα και κεφαλαιακές δαπάνες. 

Τα μεγαλύτερα ποσά, αφορούν στους μισθούς και ασφαλιστικές εισφορές (67% του 

συνόλου), τις αποδόσεις εσόδων υπέρ τρίτων (15%), και τις αμοιβές ελευθέρων 

επαγγελματιών και νομικών προσώπων (9%). Οι υπόλοιπες κατηγορίες (8%) των εξόδων 

αφορά εξοπλισμό, συντηρήσεις, αναλώσιμα, μετακινήσεις, ταχυδρομικά κ.α. 

Αναλυτικότερα για τις κυριότερες κατηγορίες: 

Στον ΚΑΕ 0200 «Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)» εγγράφεται ποσό 

426.7000€ το οποίο αφορά το κόστος μισθοδοσίας των τεσσάρων ανώτατων κρατικών 

λειτουργών πλήρους απασχόλησης μελών της Ρ.Α.Λ. (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και δύο 

Εισηγητές), την αποζημίωση των 5 Μελών του Δ.Σ. Αρχής, και το κόστος της μισθοδοσίας 

των έντεκα στελεχών μέσω ΑΣΕΠ (τα έξι εκ των οποίων έχουν ενταχθεί στην Αρχή, ενώ 

αναμένεται η πρόσληψη των υπολοίπων πέντε έως το τέλος του 2019), ενός δικηγόρου με 

πάγια αντιμισθία, καθώς και δυο ειδικών νομικών συνεργατών ΙΔΑΧ. 

Στον ΚΑΕ 0400 «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδ. υπηρεσίες» εγγράφεται ποσό 80.500€ για το 

έτος 2019 συμβάσεων έργου/ παροχής υπηρεσιών, οι οποίες αφορούν κυρίως νομικές 

υπηρεσίες, ορκωτών ελεγκτών για τις συμβάσεις παραχώρησης, τεχνικών και λοιπών 

ελευθέρων επαγγελματιών ή νομικών προσώπων. 
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Στον ΚΑΕ 0500 «Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση 

και υγεία των υπαλλήλων» εγγράφεται ποσό 145.000€ για το έτος 2019 και αφορά τον ΚΑΕ 

0560 «Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση», στον οποίο εγγράφεται ποσό 

136.500€, που υπολογίστηκαν επί του ποσού των αμοιβών που υπόκεινται σε ασφαλιστικές 

κρατήσεις και αφορά τόσο τους παλαιούς όσο και νέους ασφαλισμένους, και τον ΚΑΕ 0540 

«Δαπάνες εκπαίδευσης» όπου εγγράφεται ποσό 8.500€ για το έτος 2019. 

Στον ΚΑΕ 3000 «Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα» 

(αντικριζόμενος με τον ΚΑΕ 5200 του προϋπολογισμού των εσόδων) και συγκεκριμένα στον 

ΚΑΕ 3300 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους» εγγράφεται ποσό 130.000€ 

για το έτος 2019, το οποίο αφού εισπράττεται υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών 

και για λογαριασμό του δημοσίου, αποδίδεται ανάλογα.  
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4 Οργάνωση και Πληροφορική 

4.1 Οργανόγραμμα και Στελέχωση 

Η οργάνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων διέπεται από το Ν.4389/2016 και τα άρθρα 6,7 

και 9 έως 15 των κεφαλαίων ΙΙΙ και IV του Π.Δ. 19/2016, όπως ισχύει. 

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

αρμόδιο να εκδίδει αποφάσεις. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι Εισηγητές της Αρχής, οι 

οποίοι σύμφωνα με τον Ν.4389/2016 είναι ανώτατοι κρατικοί λειτουργοί, καθώς και τα 

υπόλοιπα πέντε 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. Το 

οργανόγραμμα παρουσιάζεται εποπτικά στο Σχήμα 4.1 που ακολουθεί: 

Σχήμα 4.1: Οργανόγραμμα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

 

Δ. Παρακολούθησης και Ελέγχου 

Αγοράς (κενή θέση) 

Δ. Διοικητικής και Οικονομικής 

Υποστήριξης (κενή θέση) 

Τ. Διοίκησης 
Προσωπικού 

(υπό στελέχωση) 

Τ. Τεχνικής 
Αξιολόγησης 

Λιμενικών Έργων            
(2 στελέχη) 

Τ. Οικονομικής 
Διαχείρισης     
(3 στελέχη) 

Τ. Τεχνολογίας 
Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών      
(υπό στελέχωση) 

Τ. Εποπτείας Αγοράς      
(υπό στελέχωση) 

Τ. Ανάλυσης       
και Οικονομικής 

Τεκμηρίωσης             
(1 στέλεχος) 

Γραμματεία 
(3 στελέχη) 

Γενικός Διευθυντής  

(κενή θέση) 

Πρόεδρος Γραφείο Νομικής 
Υποστήριξης 

(υπό στελέχωση) 
Αντιπρόεδρος 

Εισηγητές 

Επιστημονικοί 
Συνεργάτες 
(2 νομικοί) 

Διοικητικό Συμβούλιο 

Γραφείο 
Επικοινωνίας 

(εκ Γραμματείας) 

Τ. Νομικής 
Τεκμηρίωσης 
(κενές θέσεις) 
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Η Διοίκηση της Αρχής επικουρείται από: (α) τη Γραμματεία, (β) το Γραφείο Νομικής 

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

υπάγονται απευθείας στον Πρόεδρο. Στον Πρόεδρο υπάγονται επίσης οι 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. Οι οργανικές θέσεις της Αρχής, εκτός της Διοίκησης είναι 35, εκ των 

οποίων την 31η Δεκεμβρίου 2018 ήταν στελεχωμένες οι εννιά, δύο εκ των οποίων με 

στελέχη εκ του Λιμενικού Σώματος. 

 

4.1.1 Αποσπάσεις 2018 

Το έτος 2018 έληξαν οι αποσπάσεις πέντε στελεχών οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί με: 

α) την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 47/1.3.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ:6ΛΠΓ4653ΠΩ-ΚΔΒ) για τη διάθεση ή απόσπαση στη Ρ.Α.Λ. υπαλλήλων 

υπηρετούντων στο ΥΝΑΝΠ, στο Λιμενικό Σώμα και σε νομικά πρόσωπα εποπτευόμενα 

από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των 

Οργανισμών Λιμένων, 

β) την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 48/2.3.2016 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

(ΑΔΑ:6ΛΠΓ4653ΠΩ-ΚΔΒ) για μετάταξη ή απόσπαση υπαλλήλων μονίμων ή με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπηρετούντων στο Δημόσιο τομέα, 

Ν.Π.Δ.Δ. ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Οι ανωτέρω θέσεις καλύφθηκαν εντός του 2018 από τις προσλήψεις της Αρχής μέσω ΑΣΕΠ, 

όπως θα αναπτυχθεί στην επόμενη υποενότητα. 

 

4.1.2 Προσλήψεις 2018 

Η Πολιτεία, ήδη από το 2016, με τη μετατροπή της ΡΑΛ σε Ανεξάρτητη Αρχή, έκρινε 

απαραίτητη την περαιτέρω στελέχωση της Αρχής, προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί στο 

έργο της, που εκτείνεται σε ένα ευρύ φάσμα 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 2018 συνεχίστηκαν 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 
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Συμβουλίου του Κράτους, του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς και του Προέδρου της 

Αρχής. 

Ειδικά για τις προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, εκδόθηκαν προκηρύξεις 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 τις 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.) 

προκηρύξεις.  

Συγκεκριμένα οι προσλήψεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2018 ήταν: 

Α) Πληρώθηκαν οι 6 από τις 9 θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού της με αριθμό 

1Ε/2017 προκήρυξης ως εξής: 

(i) Στη Διεύθυνση Παρακολούθησης και Ελέγχου Αγοράς και στα Τμήματα: 

(α) Ανάλυσης και Οικονομικής Τεκμηρίωσης: μία θέση με ανάληψη υπηρεσίας από 

07.09.2018, με αντικείμενο κυρίως τη συλλογή, επεξεργασία και αξιολόγηση 

τεχνικών, οικονομικών, λογιστικών και εμπορικών στοιχείων νομικών ή 

φυσικών προσώπων παροχής λιμενικών υπηρεσιών, προσδιορισμό 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. 

(β) Τεχνικής Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων: μία θέση με ανάληψη Υπηρεσίας από 

17.05.2018 με αντικείμενο κυρίως την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 

μελέτης, κατασκευής και συντήρησης λιμενικών έργων, αξιολόγηση 

χρονοδιαγραμμάτων κ.α. Αναφορικά με τη δεύτερη θέση στο Τμήμα Τεχνικής 

Αξιολόγησης Λιμενικών Έργων, η δημοσίευση της πράξης διορισμού έγινε στις 

27.12.2018. 

Αναφορικά με την διαδικασία πλήρωσης μίας θέσης στο Τμήμα Εποπτείας Αγοράς, 

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, βρίσκεται 

στη φάση της αντικατάστασης των διορισθέντων λόγω μη αποδοχής της θέσης στη 

σχετική λίστα διορισμού του ΑΣΕΠ. 

(ii) Στη Διεύθυνση Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, στο Τμήμα Οικονομικής 

Διαχείρισης: πληρώθηκαν και οι δύο θέσεις με ανάληψη υπηρεσίας από 03.09.2018 

και 08.10.2018 αντίστοιχα, με αντικείμενο κυρίως την οργάνωση και λειτουργία 

λογιστηρίου, σύνταξη προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού, 

μισθοδοσίας, ασφαλιστικών εισφορών και είσπραξη εσόδων. 
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Οι διαδικασίες πλήρωσης μίας θέσης στο Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού και μίας 

θέσης στο Τμήμα Τεχνολογίας − Πληροφορικής και Επικοινωνιών ευρίσκονται σε 

εξέλιξη.  

Β) Πληρώθηκαν και οι δύο θέσεις της προκήρυξης 7Κ/2017 του ΑΣΕΠ: 

(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. Η δημοσίευση της πράξης 

διορισμού έγινε στις 20.12.2018 και η σχετική ανάληψη της υπηρεσίας στις 

16.01.2019. 

(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 δημοσίευση της πράξης διορισμού 

έγινε στις 29.11.2018 και η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιήθηκε στις 4.12.2018. 

Η παραπάνω πορεία στελέχωσης της αρχής παρουσιάζεται διαγραμματικά στο Σχήμα 4.2 

αποτυπώνεται η σταδιακή αντικατάσταση του αποσπασμένου προσωπικού με το 

προσωπικό αορίστου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ. Το νέο προσωπικό πολύ υψηλών τυπικών 

προσόντων και ειδίκευσης σε λιμενικά ζητήματα, αναμένεται να δημιουργήσει μια σταθερή 

δομή που θα ενισχύσει τη δυναμικότητα της Αρχής, θα υποστηρίξει και θα ενισχύσει το 

αποτελεσματικά το έργο της. 

 

Σχήμα 4.2: Πορεία Στελέχωσης της Αρχής το 2018 

Η κάλυψη αυτών των θέσεων στην καίρια περίοδο της σημαντικής αύξησης του 

ρυθμιστικού όσο και εποπτικού έργου της Αρχής, θα προσδώσει ώθηση στις αναπτυξιακές 

προοπτικές της. 
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4.2 Πληροφοριακή Υποδομή 

Η Αρχή, επιτυγχάνοντας τον στόχο που είχε τεθεί το 2017, ολοκλήρωσε σε μεγάλο βαθμό τα 

βήματα προετοιμασίας της για τη θέση σε λειτουργία πληροφοριακών συστημάτων για την 

υποστήριξη του έργου της. Ήδη εντός του 2018 και μέσω ειδικού συστήματος λογιστικής 

διαχείρισης δημοσίου λογιστικού πραγματοποιήθηκε η μετάβαση από το απλογραφικό στο 

διπλογραφικό σύστημα. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε σχεδιασμός για τις 

πληροφοριακές ανάγκες της Αρχής για ένα ολοκληρωμένο σύστημα ηλεκτρονικού 

πρωτοκόλλου και διαχείρισης εγγράφων και υποθέσεων. Εντός του 2018 

πραγματοποιήθηκε η προμήθεια του λογισμικού (απόφαση 71/2018, ΑΔΑ:ΨΟΗ746Μ445-

Η33), καθώς και του απαραίτητου εξοπλισμού (server, firewall, αποθετήριο αρχείων, UPS 

κ.α.), ενώ εντός του 2019 έχουν προγραμματιστεί οι απαραίτητες ενέργειες για τη θέση σε 

λειτουργία του εν λόγω συστήματος, καθώς και για τον δικτυακό διαχωρισμό της Αρχής 

από τις εγκαταστάσεις του Λιμενικού Σώματος. Το αυτόνομο και ασφαλές αποθετήριο 

αρχείων θα αποτελέσει τον πυρήνα του πληροφοριακού συστήματος, προκειμένου να 

διασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και συνεχής διαχείριση των τηρουμένων εγγράφων και 

δεδομένων, ιδία δε εν όψει της ανάγκης για την δημιουργία και διατήρηση βάσης 

δεδομένων για την εποπτεία της αγοράς, η οποία θα περιλαμβάνει εμπορικά και 

επιχειρηματικά απόρρητα. 

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η προμήθεια απαραίτητου εξοπλισμού γραφείου και 

σχετικών περιφερειακών (Η/Υ, εκτυπωτές, φωτοτυπικά, καταστροφείς εγγράφων, σαρωτές, 

tokenψηφιακών υπογραφών κ.α.) καθώς και λογισμικού γραφείων, προκειμένου να 

καλυφθούν οι ανάγκες του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού. 
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5 Δράσεις και Στόχοι για το 2019+ 

Υλοποίηση Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2017/352 για τις λιμενικές υπηρεσίες 

Ο Κανονισμός 2017/352, ο πρώτος που αφορά στη λιμενική βιομηχανία και υπηρεσίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή την 24η Μαρτίου 2019. Η Αρχή, 

δυνάμει του Ν.4389/2016, όπως ισχύει, θα αποτελεί τον αρμόδιο φορέα από πλευράς 

Ελληνικού Δημοσίου για α) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 

φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος σε σχέση με τον Κανονισμό, β) την επιβολή 

κυρώσεων για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού, και γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και 

συμμόρφωση με τον Κανονισμό επί των τελών και χρεώσεων λιμενικών υποδομών και 

υπηρεσιών, επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό 

τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για 

τα ανωτέρω. Η προετοιμασία της Αρχής για την υλοποίηση του Κανονισμού που ξεκίνησε το 

2018, θα ολοκληρωθεί προ της ημερομηνίας εφαρμογής του, και αναμένεται να αποτελέσει 

ένα σημαντικό τμήμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε επίπεδο προληπτικών μέτρων, όσο 

και σε εργασίες διερεύνησης τυχόν καταγγελιών, αλλά και εφαρμογής μέτρων καταστολής. 

Λόγω της ισχύος του Κανονισμού για πρώτη φορά, θα απαιτηθεί και σημαντική υποστήριξη, 

και πληροφόρηση των ενδιαφερόμενων μερών με έμφαση στους Οργανισμούς Λιμένων. 

Επιπρόσθετα, το πρώτο έτος της εφαρμογής του είναι πολύ πιθανόν να προκύψουν 

ζητήματα εξειδίκευσης και ερμηνείας του Κανονισμού.  

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 τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 19/2016 «Κανονισμός 

Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών», δυνάμει του αρ. 108 παρ. 4. Επίσης, κατά την 

διάρκεια του 2019, πρόκειται να εισηγηθεί την έκδοση υπουργικής απόφασης που θα 

καθορίζει το ύψος του καταβαλλομένου τέλους από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και 

ιδιωτικά τερματικά, και θέματα διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης των επιβαλλομένων 

προστίμων. Επιπλέον, θα υιοθετηθούν οι απαραίτητοι για την Λειτουργία της Κανονισμοί 

εντός της διετίας 2019-2020 και έχουν τεθεί σε άμεση προτεραιότητα οι εξής: 

· Κανονισμός Βαθμονόμησης Καταγγελιών / Υποθέσεων 

· Κανονισμός Διαιτησίας 

· Κανονισμός και Διαδικασίες Επιβολής Ποινικών Ρητρών Συμβάσεων Παραχώρησης 

· Κανονισμός Δεοντολογίας (προς επανυποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας) 

· Κανονισμός Διαχείρισης Υλικού 

· Κανονισμός τυποποίησης διαδικασίας αριθμητικού προσδιορισμού και 

υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης Ποινικών Ρητρών  
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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 

Tο 2019 και το 2020 θα αποτελέσουν τα έτη στα οποία οποίο θα τεθούν οι βάσεις 

ανάπτυξης της δραστηριότητας της Αρχής στον τομέα της διαιτησίας με έμφαση στην 

έκδοση ολοκληρωμένου κανονισμού, διασφάλιση της χορήγησης του σχετικού γραφείου 

και αναζήτηση συνεργασιών. Η υλοποίηση των σχετικών δράσεων σχετιζόμενων με τη 

διαιτησία 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. 

Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία πληροφοριακής υποδομής και λογισμικού 

διαχείρισης εγγράφων 

Μετά την ολοκλήρωση της προμήθειας λογισμικού εξυπηρέτησης επιχειρησιακών 

λειτουργιών και διαχείρισης εγγράφων και υλικού (servers, firewall, συστήματος ψηφιακού 

αποθετηρίου αρχείων, δικτυακού εξοπλισμού κ.α.) εντός του 2018, στόχος για την Αρχή για 

το 2019 είναι η παραμετροποίηση του λογισμικού και η θέση του σε λειτουργία στο 

computer room της Αρχής και η σύνδεσή του με ασφαλές αποθετήριο αρχείων και 

εγγράφων. Με την λειτουργία του νέου λογισμικού και εξοπλισμού ικανοποιούνται οι 

απαιτήσεις βελτιστοποίησης των εσωτερικών διαδικασιών που οδηγούν στην εξέταση 

υποθέσεων, εκπόνηση εισηγήσεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, και λήψη 

αποφάσεων, αλλά και στους μηχανισμούς διοικητικής και οικονομικής υποστήριξης, ενώ 

παράλληλα πραγματοποιείται δικτυακή ανεξαρτητοποίηση της Αρχής από τις 

πληροφοριακές εγκαταστάσεις του Λιμενικού Σώματος, από τις οποίες εξυπηρετείται από 

την ίδρυσή της.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Παράρτημα Α: Συνεδριάσεις Δ.Σ. 2018 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ 

 

 

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 22.01.2018 

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 06.02.2018 

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01.03.2018 

32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14.03.2018 

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26.04.2018 

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 15.05.2018 

35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 24.05.2018 

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26.06.2018 

37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 03.07.2018 

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 30.08.2018 

39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 26.09.2018 

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05.10.2018 

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 05.11.2018 

42η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23.11.2018 

43η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20.12.2018 
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Παράρτημα Β:  Νομοθεσία – Ισχύον Δίκαιο 

 

Β.1: Εθνική Νομοθεσία 

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 και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, 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. Για τα μέλη της Ρ.Α.Λ. ισχύουν αναλογικά τα εδάφια 

τέταρτο και πέμπτο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3094/2003 (Α` 10) και η παρ. 5Α του 

άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α` 220). Το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών της Ρ.Α.Λ. 

ρυθμίζεται, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002. Το άρθρο 18 του ν. 

3728/2008 (Α` 258) εφαρμόζεται αναλόγως για τα μέλη της Ρ.Α.Λ., τακτικά και 

αναπληρωματικά, και για το προσωπικό αυτής, όταν δρουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 

και των καθηκόντων τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Η δικαστική 

υπεράσπιση και νομική υποστήριξη των μελών της Ρ.Α.Λ. και του προσωπικού που 

υπηρετεί σε αυτή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, όταν ενάγονται ή κατηγορούνται για 

πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται αποκλειστικά στην εκπλήρωση των καθηκόντων 

τους, μπορεί να ανατίθεται, εφόσον οι ανωτέρω το επιθυμούν, σε εξωτερικό δικηγόρο που 
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ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ρ.Α.Λ., με εξαίρεση τις πράξεις ή 

παραλήψεις οι οποίες στρέφονται κατά της ιδίας. Στην ίδια απόφαση προσδιορίζεται το 

ύψος της σχετικής δαπάνης που καλύπτεται από την Ρ.Α.Λ. Το ενδιαφερόμενο μέλος της 

Ρ.Α.Λ. ή ο υπηρετών στο προσωπικό της μπορεί διαζευκτικά να χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες άλλου δικηγόρου της επιλογής τους. Το μέλος ή ο υπάλληλος, ο οποίος 

καταδικάζεται αμετάκλητα, είναι υποχρεωμένος να επιστρέφει στην Ρ.Α.Λ. το σύνολο της 

δαπάνης που αυτή έχει καταβάλει για τη δικαστική υπεράσπισή του. Η ρύθμιση αυτή ισχύει 

και για τα μέλη της Ρ.Α.Λ., των οποίων έληξε η θητεία, καθώς και για το προσωπικό, το 

οποίο αποχώρησε από την Αρχή. 

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 

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. 
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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. 

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 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

54 

 

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. 

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. Γ ια 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. 
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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 για τρία (3) έτη, 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. 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 
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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 

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 και σε περίπτωση παραίτησης 

μέλους 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 
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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. 

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 διασκέ- πτεται 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 
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πειθαρχικού παραπτώματος στην οποία περιγράφονται τα πραγματικά περιστατικά, το 

κατά την παράγραφο 2 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως 

του 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, 

εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων 

δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης 

απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Στην οικονομική 

ρύθμιση, απλούστευση, στη διαφάνεια και στη συμβατότητα των τελών, χρεώσεων και 

κυρώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και των ζητημάτων πρόσβασης επί όλων των 

ελληνικών λιμένων και επί των συνδεόμενων με αυτούς εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την 

εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και παροχής λιμενικών υπηρεσιών 

και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. 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 από τη Ρ.Α.Λ. ποσά, καθώς και τα ποσά που προκύπτουν από αποφάσεις 

επιβολής προστίμων, αποδίδονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν προσαυξάνουν τον 

προϋπολογισμό της Ρ.Α.Λ. γ) Στην άσκηση των λοιπών ρυθμιστικών και άλλων 

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, ανάλογα με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό, για:  

α) την παρακολούθηση και εφαρμογή 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 δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού 

λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής 

- νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και τους 

κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), 

γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 

συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και 

χρεώσεων λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας 

υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως 

σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, 

συμβάσεων και λιμενικών υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω 

θέματα, 

δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και 

φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή 

Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, 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, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα 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: 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

61 

 

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, 

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

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

δ) τον έλεγχο συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και 

λήψη των αναγκαίων ρυθμιστικών μέτρων 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 άλλο αρμόδιο 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. 
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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 

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 έκτακτων 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 έκτακτων 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 έκτακτα 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. 

8. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης εφαρμογής των αποφάσεων, 

δεσμευτικών οδηγιών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων από επιχειρήσεις ή ενώσεις 

επιχειρήσεων, Διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα 

δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να επιβάλει πρόσθετα ρυθμιστικά μέτρα 

και, ακολούθως, τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 5 του άρθρου 114 κυρώσεις. Σε 

περιπτώσεις επανειλημμένης μη συμμόρφωσης, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να ζητήσει πειθαρχική 

δίωξη. 

9. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να υποβάλει παρατηρήσεις είτε γραπτά, με δική της πρωτοβουλία, είτε 

προφορικά με την άδεια του αρμόδιου δικαιοδοτικού οργάνου, για θέματα εφαρμογής των 

άρθρων 112, 113 και 114 του παρόντος και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί λιμενικών 

υπηρεσιών. Στην περίπτωση προφορικής διατύπωσης γνώμης, τη Ρ.Α.Λ. εκπροσωπεί ο 

Πρόεδρος ή κατόπιν εξουσιοδότησης του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ή μέλος της Αρχής ή ο 

Γενικός Διευθυντής ή μέλος του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης. Η Ρ.Α.Λ. μπορεί να 

ζητεί, από το κατά περίπτωση αρμόδιο δικαστήριο, κάθε έγγραφο που κρίνεται αναγκαίο, 

για τη διατύπωση της γνώμης της κατά τα προηγούμενα εδάφια. 

 

Άρθρο 113Α 

Η Ρ.Α.Λ., πέραν των μέτρων που προβλέπονται στα άρθρα 113 και 114 του ν. 4389/2016, 

επιβάλλει κυρώσεις για παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/352. 
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Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της 

Ρ.Α.Λ., καθορίζεται το σύστημα κυρώσεων του προηγούμενου εδαφίου, τα πρόστιμα που 

επιβάλλει ανάλογα με την παράβαση, καθώς και η διαδικασία επιβολής, εκτέλεσης και 

είσπραξης των προστίμων αυτών». 

 

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. Η Ρ.Α.Λ. επιλαμβάνεται και επί καταγγελιών 

για θέματα αφορώντα τις ελάχιστες απαιτήσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών και τον 

περιορισμό στον αριθμό των παροχών αυτών. 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. 

Τα υπό διερεύνηση νομικά και φυσικά πρόσωπα μπορεί να προτείνουν ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

δεσμεύσεις, οι οποίες συνεκτιμούνται, αξιολογούνται και μπορεί να επικυρώνονται με 

απόφαση της Ρ.Α.Λ. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως μετά 

την πάροδο πέντε (5) 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 

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 κάθε διαβάθμισης 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 (5) εργασίμων ημερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται 

το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που 
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ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται 

σε ποινικές δίκες. Με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, δεν θίγονται οι διατάξεις 

περί τραπεζικού απορρήτου για τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα μέλη και στελέχη της Ρ.Α.Λ. 

υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας στοιχείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως 

τέτοια και ετέθησαν υπόψη τους» 

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 ή νομικά πρόσωπα δημοσίου 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. 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 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, 
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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 συλλέγο- νται 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. 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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 
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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. 

 

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. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

69 

 

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. 

 

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). 
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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 

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. 

Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, είναι δυνατόν να διατίθεται ή να αποσπάται εκτός οργανικών 

θέσεων στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και σε νομικά πρόσωπα εποπτείας 

του, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3528/2007 (Α` 26) και του π.δ. 33/2009 (Α` 50) αντίστοιχα. Η διάθεση ή απόσπαση 

δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή 

υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτευομένων από τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., καθώς και η 

απόσπαση έως κατ` ανώτατο όριο τριών (3) στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής 

Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) 

ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, είναι δε 

υποχρεωτική για την υπηρεσία τους. Για τη διακοπή απόσπασης απαιτείται η σύμφωνη 

γνώμη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4. 
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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 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. 
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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 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 μεικτών 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 και Γραφείων και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους, 

καθώς και των πάσης φύσης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων 

ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος και υποπαραχωρησιούχων αυτών, 

εξυπηρετούντων πλοίων, αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής, 

συμπεριλαμβανομένων ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων και ιδιωτικών τερματικών 

εξυπηρέτησης ιδίας επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το ύψος του τέλους 

καταβαλλομένου από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις και ιδιωτικά τερματικά που 

προορίζονται να εξυπηρετούν την ιδία επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν είναι ευχερής 

η αποτίμηση των ετήσιων μεικτών εσόδων από τη λιμενική δραστηριότητα, μπορεί να 

υπολογίζεται αναλογικά, με βάση υπολογισμού άλλο μέγεθος, αντίστοιχο προς το 0,2% των 

ετήσιων μεικτών εσόδων εμπορικού λιμένα από παροχή λιμενικών υπηρεσιών, όπως ο 

αριθμός και η χωρητικότητα σε Κ.Ο.Χ. πλοίων που καταπλέουν σε αυτά σε ετήσια βάση, με 

χρήση κατάλληλου συντελεστή. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας 

και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται το ύψος του τέλους, θέματα διαδικασίας είσπραξης 

και απόδοσης του τέλους αυτού και των προστίμων, που επιβάλλονται από την Αρχή, μετά 

από εισήγηση της Ρ.Α.Λ.. 

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 
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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. 

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 
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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. 

 

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 και 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 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

75 

 

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 έχουν κυρωθεί έως και 

τη δημοσίευση του παρόντος νόμου». 

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. 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. 

 

Ν.4568 – 2018 (ΦΕΚ Α’ 178/11-10-2018) Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών 

μεταφορών και λοιπές διατάξεις.  

Άρθρο 21 

Τιμολόγια υπηρεσιών υδατοδρομίων 

Ο φορέας λειτουργίας υδατοδρομίου καθορίζει τα τιμολόγια των υπηρεσιών που 

παρέχονται από αυτόν για τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης υδροπλάνων και επιβατών. Ο 

σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή τελών 

αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), 

στη Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) και στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
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N.4597-2019 (ΦΕΚ Α' 35) «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».  

Άρθρο 3 

1. Οι συμβάσεις υπο-παραχώρησης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 συνάπτονται μεταξύ 

του υπο-παραχωρησιούχου επενδυτή, του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., νόμιμα 

εκπροσωπουμένου ως κυρίως παραχωρησιούχου, και του Ταμείου, νομίμως 

εκπροσωπουμένου. Ο οικείος Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. οφείλει, μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία έγκρισής της 

απόΕλεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), 

να υπογράψει τη σχετική σύμβαση υπο-παραχώρησης. Μετά την παρέλευση τηςανωτέρω 

προθεσμίας, η υπογραφή της Διοίκησης του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. στις 

συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 υποκαθίσταται από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων του Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Το Ελληνικό Δημόσιο, 

εκπροσωπούμενο από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, συμβάλλεται ως εγγυητής υπέρ του Οργανισμού Λιμένος για την εκτέλεση των 

όρων των συμβάσεων υπο-παραχώρησης. Στην περίπτωση σύναψης σύμβασης υπο-

παραχώρησης συνδυασμένων λιμενικών δραστηριοτήτων σε διαφορετικούς λιμένες, 

συμβάλλονται όλοι οι παραχωρησιούχοι Οργανισμοί Λιμένος Α.Ε.  

2. Οι συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, μετά τη σύναψή τους, κυρώνονται με 

νόμο. 

3. Στις συμβάσεις υπο-παραχώρησης του άρθρου 2 εφαρμόζονται τα άρθρα 108 και 112, 

πλην του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, καθώς και τα άρθρα 

113, 114 και 124 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).  

4. Οι υπό σύναψη συμβάσεις υπο-παραχώρησης υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011. 

Άρθρο 4 

1. Σε κάθε σύμβαση υπο-παραχώρησης του άρθρου 2, πέραν και ανεξαρτήτως του 

προβλεπόμενου οικονομικού ανταλλάγματος, επιβάλλεται στον υπο-παραχωρησιούχο 

αντισταθμιστικό/ ανταποδοτικό τέλος υπέρ του οικείου Οργανισμού Λιμένος Α.Ε., το οποίο 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του 

υπο-παραχωρησιούχου. Το ακριβές ύψος του αντισταθμιστικού/ανταποδοτικού τέλους 

προσδιορίζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, πριν από την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ταμείου. Το 

τέλος αυτό επιβάλλεται επιπλέον και ανεξάρτητα από το συνολικό οικονομικό αντάλλαγμα 

της παραχώρησης που καταβάλλει ο υπο-παραχωρησιούχος. 

2. Κατ’ εξαίρεση, το ύψος του αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους που καθορίζεται με 

την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 μπορεί να υπερβαίνει το πέντε 
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τοις εκατό (5%) των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων του υπο-παραχωρησιούχου, αν με 

αντικειμενικό τρόπο τεκμηριώνεται ότι διακυβεύεται η βιωσιμότητα του οικείου 

Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. Η κοινή απόφαση των Υπουργών του δεύτερου εδαφίου της 

παραγράφου 1 εκδίδεται δεκαπέντε (15) ημέρες, μετά από σχετική εισήγηση του 

διοικητικού συμβουλίου του οικείου Οργανισμού Α.Ε. περί του προτεινόμενου ύψους του 

αντισταθμιστικού/ ανταποδοτικού τέλους, βάσει μελέτης βιωσιμότητας 

χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος προσλαμβάνεται από τη διοίκηση του 

Οργανισμού Λιμένος Α.Ε. και με τη σύμφωνη γνώμη του Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.. 

3. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., ύστερα από διαβούλευση με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και τη διοίκηση κάθε Οργανισμού Λιμένος που δεν υπερβαίνει το διάστημα των 

τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της αποστολής σχετικής γραπτής 

πρόσκλησης του Ταμείου, αποφασίζει για την οριστικοποίηση του αντικειμένου της 

αξιοποίησης. Η εν λόγω οριστικοποίηση γίνεται μέσω σύμβασης υπο-παραχώρησης του 

δικαιώματος εκμετάλλευσης συγκεκριμένων ή/ και συνδυασμένων (στην ίδια υπο-

παραχώρηση) επιχειρησιακών μονάδων ή/ και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των 

λιμενικών και άλλων εγκαταστάσεων για κάθε λιμένα ή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, για 

περισσότερους λιμένες.  

4. α. Το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ., με βάση τον ν. 3986/2011 και αποκλειστικά για την αξιοποίηση 

περιουσιακών στοιχείων και περιουσιακής φύσης δικαιωμάτων που έχουν περιέλθει στην 

περιουσία του, σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, διεξάγει τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες για την επιλογή του προτιμώμενου επενδυτή, τον αναδεικνύει ως υπο-

παραχωρησιούχο και εισπράττει το οικονομικό αντάλλαγμα της υπο-παραχώρησης, το 

οποίο διατίθεται αποκλειστικά για την αποπληρωμή του δημόσιου χρέους.  

β. Η τεχνική παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδύσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητο 

μηχανικό, τον οποίο επιλέγει ο υπο-παραχωρησιούχος, μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας. Ο 

ανεξάρτητος μηχανικός αμείβεται από τον υπο-παραχωρησιούχο.  

γ. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με 

τις συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο και δεν έχει ρητά 

απονεμηθεί σε άλλον φορέα. 

5. Δεν θίγονται οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 827/1978 (Α΄ 194), του άρθρου 120 του ν. 

2533/1997 (Α΄ 228) και του άρθρου 17 του π.δ. 86/1979 (Α΄ 17), καθώς και οι κανονιστικές 

πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. 
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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 Όργανα» (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 υπ’ αριθμ. Υ21/6.10.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 

στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Χριστόφορο 

Βερναρδάκη» (Β 2144), 

ζ) της υπ’ αριθμ. 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. 

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

ανεξάρτητη αρχή. 

5. Τις υπ’ αριθμ. 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 
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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) 

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., 
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(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, 

(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 
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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: 

(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, 
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(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, 

(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, 
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(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., 

(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: 

(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 
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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, 

(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: 
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(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, 

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, 
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(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 παρ’ Αρείω Πάγω 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 

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) 
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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 

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: 
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(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. 

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 παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις. 

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. Έχουν 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. 
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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. 

***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. 
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(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. 

(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. 
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(η) Η εφαρμογή και η παρακολούθηση της θεσπισμένης στοχοθεσίας σε ατομικό επίπεδο 

και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων. 

(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: 

(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, 
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(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 

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 
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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. 

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2016 
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ΚΥΑ ΠΔ 1000.0/93971/2018 (ΦΕΚ Β’ 5840/27-12-2018) Καθορισμός και επιβολή τέλους 

για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης 

και απόδοσης αυτού.  

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) των άρθρων 124, 108-123, 125-126 και 132 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για 

την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 

και άλλες διατάξεις.» (Α' 94), β) του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον Τουρισμό και άλλες 

διατάξεις» (Α' 118), γ) του ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και 

Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες» (Α' 40), 

δ) 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), 

ε) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός παραλία και άλλες διατάξεις» (Α' 285), 

στ) του ν. 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 

Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015» (Α 152)  

ζ) του άρθρου 15 του ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

(ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις» (Α' 63, Διόρθ. σφάλμ. σε Α' 72), 

η) των άρθρων 41 και 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την 

Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98),  

θ) του Π.Δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181), 

ι) του Π.Δ. 141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180), 

ια) του Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 

Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 

Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 

Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 

Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 

Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (Α' 114), 

ιβ) του Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» 

(Α' 210), 

ιγ) του Π.Δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 

160),  
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ιδ) της απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 

Νησιωτικής Πολιτικής 8111.1/41/09/2009 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 

παραλαβής αποβλήτων που παράγονται από πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθμ. 2007/71/ΕΚ» (Β' 412), 

ιε) της 429/08.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 

Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (Β' 2168).  

2. Την αριθμ. 2811.8/43159/2018/08-06-2018 Εισηγητική Έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

κρατικού προϋπολογισμού ούτε σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1 

Σκοπός 

Σκοπός της παρούσας είναι: 

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

καθώς και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους και των λοιπών φορέων διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων, όπως ορίζονται στην κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

και 

Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 8111/41/2009 (Β' 412) κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 124 του ν. 4389/2016. 

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

των ανωτέρω τελών. 

Άρθρο 2 

Χαρακτήρας Τέλους 

Στους φορείς εκμετάλλευσης λιμένων του άρθρου 1 και για τη διασφάλιση ετοιμότητας, 

πλήρους λειτουργικότητας, αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), επιβάλλεται το προβλεπόμενο στην παρούσα ετήσιο ανταποδοτικό 

τέλος για τις υπηρεσίες δημοσίου συμφέροντος που παρέχει η Αρχή. 

Άρθρο 3 

Καθορισμός ύψους και πεδίου Τέλους 

Το τέλος του παρόντος άρθρου ανέρχεται σε ποσοστό 0,3% επί των συνολικών ετήσιων 

εσόδων για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε. και των καθολικών ή ειδικών διαδόχων τους 

και 0,2% επί των ετήσιων εσόδων των λοιπών φορέων εκμετάλλευσης λιμένων. Στους 

ανωτέρω λοιπούς φορείς εκμετάλλευσης λιμένων περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που 

διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ή λειτουργούν ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, με την 
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επιφύλαξη του άρθρου 4. Τα ποσά που αντιστοιχούν στα ανωτέρω ποσοστά προκύπτουν 

από τις καταστάσεις αποτελεσμάτων χρήσης που συντάσσουν τα ως άνω νομικά πρόσωπα 

στο τέλος κάθε οικονομικού έτους, οι οποίες κοινοποιούνται στη Ρ.Α.Λ. το δεύτερο 

δεκαπενθήμερο του Μαΐου του επόμενου της χρήσης έτους. 

Άρθρο 4 

Όργανα είσπραξης 

Το ανταποδοτικό τέλος καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ. σε δύο (2) 

δόσεις. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έναντι εξόφλησης εντός του δεύτερου 

δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου, και η δεύτερη δόση εντός του δεύτερου 

δεκαπενθημέρου του Ιουλίου κάθε έτους. Για την απόδειξη της κατάθεσης κοινοποιείται 

στη Ρ.Α.Λ. το σχετικό διπλότυπο της Τράπεζας ή το αποδεικτικό ηλεκτρονικής καταβολής 

στον τραπεζικό λογαριασμό της Ρ.Α.Λ.  

Άρθρο 5 

Μη εμπρόθεσμη καταβολή Τελών 

Αν δεν γίνει εμπρόθεσμη ή προσήκουσα καταβολή του ετήσιου ανταποδοτικού τέλους της 

παρούσας, η βεβαίωση και είσπραξή του διενεργείται μετά από καταλογιστική απόφαση 

που εκδίδει η Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 

(Κ.Ε.Δ.Ε.).  

Άρθρο 6 

Μεταβατική διάταξη 

Ως χρόνος καταβολής του τέλους της παρούσας για το έτος 2018, ορίζεται η 31η 

Δεκεμβρίου 2018, υπολογιζόμενου του τέλους στα ποσοστά του άρθρου 3 επί των ετήσιων 

εσόδων του φορολογικού έτους 2017. 

Άρθρο 7 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2018 

Ο Υπουργός Εσωτερικών  

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ  

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ 

Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ 
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Β.2: Ευρωπαϊκή Νομοθεσία 

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 

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. 
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(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 

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 
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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 

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. 
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(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. 

(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 
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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, 

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. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

102 

 

(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 

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. 
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(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 

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 
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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 

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 
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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 

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, 
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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. 

(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 
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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: 

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, 
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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. 

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, 
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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 

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, 
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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, 

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, 
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β) περιορισμούς στον αριθμό των παρόχων, 

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 

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, 
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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 

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. 
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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, 

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. 
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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. 

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 ίσοις όροις, 

γ) την οικονομική προσιτότητα της υπηρεσίας σε ορισμένες κατηγορίες χρηστών, 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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). 

(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). 
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Παράρτημα Γ: Αποφάσεις, Δεσμευτική Οδηγία και Γνωμοδοτήσεις  
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888  
e-mail: info@raports.gr 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 44/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  2 9 η  

 
ΘΕΜΑ 3ο: Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

 

Την 22η  Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 29η 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 του Πολυδώρου - Άλκη Πρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου Εισηγητής  

3. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη Μέλος 

4. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου Μέλος 

5. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ:  

1. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου Αντιπρόεδρος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Επικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

127 

 

Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά σε 
Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.) επί του 
Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης  μετά των παραρτημάτων αυτής (εφεξής ΣΠ) μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ) και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
(εφεξής Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), αναφορικά με την Χρήση και Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και 
Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης προς την κατεύθυνση της 
διασφάλισης των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου, του πλαισίου συνεργασίας με τον 
Επενδυτή και τη βελτίωση της λειτουργικότητας της Σύμβασης και δίδει το λόγο στον 
αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 19.01.2018 
Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ιστορικό 

1) Στις 22/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 641/22.12.17) εστάλη προς τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Ελληνικού 
Δημοσίου Α.Ε. (εφεξής Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε.) επιστολή του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., με την οποία 
εζητήθη η αποστολή της σχετικής Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών (εφεξής Σ.Α.Μ.) της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καθώς και το προσχέδιο της εν λόγω ΣΠ.  

2) Στις 10/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 34/10.1.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντα Συμβούλου της Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε., με την οποία ενημέρωσε την Αρχή για το 
προσχέδιο της ΣΠ.  

3) Στις 12/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 34/12.1.18) εστάλη προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε. επιστολή του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., με θέμα «Αποστολή της 
Σύμβασης Αγοροπωλησίας Μετοχών (Σ.Α.Μ.) του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», 
με την οποία επισημάνθηκε η υποχρέωση υποβολής και της Σ.Α.Μ. στη Ρ.Α.Λ., καθότι 
αποτελεί την μόνη εκ του Νόμου αρμόδια Αρχή για την παρακολούθηση προς υποχρεώσεις 
που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης σε λιμενική ζώνη εντός Ελληνικής 
Επικράτειας.  

4) Στις 18/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 75/18.1.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντα Συμβούλου της Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. Α.Ε., με την οποία ενημέρωσε την Αρχή για την 
αποστολή της Σ.Α.Μ.  

 

Νομικό Πλαίσιο 

1) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως το 
άρθρο 113 παρ. 1 στ’ και παρ. 3, 

2) Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
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3) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, καθώς και της 
νομοτεχνικής εξειδίκευσης του Σχεδίου της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
και του Ελληνικού Δημοσίου με βάση την Εισήγηση και τις παρατηρήσεις των μελών του 
Δ.Σ. και την αποστολή παρατηρήσεων και προτάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στη 
Βουλή των Ελλήνων και σε κάθε αρμόδιο φορέα του Ελληνικού Δημοσίου. 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 45/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  29η 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Υπεράσπισης της 

Ρ.Α.Λ σε σχέση με Αίτηση Ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της 

Επικρατείας και Εκπόνησης Νομικών Γνωμοδοτήσεων. 

Στις 22 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 13:00,  τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 29η 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. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν 
και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 
 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων του Πολύδωρου – Άλκη    Πρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου 

3. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 

4. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου 

5. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου 

6. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ 

7. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 1. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου 

Εισηγητής 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

 

 

Αντιπρόεδρος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Επικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Ο Πρόεδρος αιτείται την εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί: 

 

α) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νομική υπεράσπιση της Ρ.Α.Λ. σε σχέση με την 

υπ’ αριθμ. 1906/2017 αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

β) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της εκπόνησης γνωμοδοτήσεων σε 

δικηγορικό γραφείο, προς υποστήριξη εισηγήσεων επί θεμάτων της Ρ.Α.Λ. που 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις με κωδικό αριθμό υποθέσεις Α3/2017, Α6/2018 και 

Α7/2018. 

Τα τακτικά Μέλη ομόφωνα επικυρώνουν την εξουσιοδότηση τους προς τον Πρόεδρο για 

τον ορισμό δικηγόρου, με αντικείμενο τον χειρισμό των ως άνω υποθέσεων. 

 

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

                                                                                        Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 46/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  30η 

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 6ο: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής 

Υπεράσπισης της Ρ.Α.Λ σε σχέση με Προσφυγή ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 

Στις 06 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00,  τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 30η 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. Στην Συνεδρίαση εκλήθησαν 
και τα αναπληρωματικά Μέλη, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων του Πολύδωρου – Άλκη    Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου  

3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου 

4. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου 

5. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου 

6. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ 

7. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα 

8. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Επικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Ο Πρόεδρος φέρει ως έκτακτο θέμα, εκτός ημερησίας διατάξεως, αίτημα προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων περί εξουσιοδότησης, προκειμένου να προβεί 

σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη νομική υπεράσπιση της Ρ.Α.Λ. σε σχέση με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 679/13-12-2016 προσφυγή κατά της Ρ.Α.Λ. που έχει κατατεθεί  ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς. 

Τα τακτικά Μέλη ομόφωνα δέχονται, κατ’ άρθρο 14 παρ. 9 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει, 

τη συζήτηση του εκτάκτου θέματος και επικυρώνουν την εξουσιοδότηση τους προς τον 

Πρόεδρο για τον ορισμό δικηγόρου, με αντικείμενο τον χειρισμό των ως άνω υποθέσεων. 

 

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

                                                                                      Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ  47/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 1 η  

ΘΕΜΑ 6ο: Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί της νόμιμης 

ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών 

υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 

προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Η. Α.Ε.», σύμφωνα με 

το προ της ψήφισης του Άρθρου 105 Ν.4504/2017 νομοθετικό καθεστώς 

Την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 31η 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 

 

Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά το από 
31.01.2018 (με αρ. πρωτ. ΟΛΗ 406/31.01.18) έγγραφο ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος 
Ηρακλείου Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ.Η. Α.Ε.) σε σχέση με το εάν δύναται νομίμως να προβεί στην 
ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που είχε ξεκινήσει σύμφωνα με το 
προγενέστερο νομικό καθεστώς και έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ευκολιών 
υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων που προσεγγίζουν την 
θαλάσσια περιοχή της αρμοδιότητάς της ή εάν οφείλει να την ματαιώσει και να προβεί σε 
νέο διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017. Έπειτα δίδει 
το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 
26.02.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα 
Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ιστορικό 

1) Στις 01.02.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 206/01.02.18) εστάλη στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
(εφεξής Ρ.Α.Λ.) επιστολή του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Η. Α.Ε., (σε 
απάντηση του από 24.01.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 46/24.01.18) έγγραφου της Ρ.Α.Λ. περί της 
υποβολής στοιχείων που αφορούν την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία), με την οποία 
μεταξύ των άλλων αιτείται για τις απόψεις και κατευθύνσεις της Αρχής (Ρ.Α.Λ.) επί του 
πεδίου εφαρμογής του εδαφίου γ της παρ. 23 του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017 αναφορικά 
με την υποχρέωση ή μη ματαίωσης του εν εξελίξει (εν λόγω) διαγωνισμού και της 
επαναπροκήρυξής του. Πιο συγκεκριμένα το ερώτημα που τέθηκε υπόψη της Ρ.Α.Λ. από 
την Ο.Λ.Η. Α.Ε. είναι το ακόλουθο: «….και συγκεκριμένα για το εάν δυνάμεθα νομίμως να 
προβούμε στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας η οποία έχει κινήσει πριν την 
01.11.2017 και μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί με την υπογραφή σύμβασης ή αν 
οφείλουμε να ματαιώσουμε το διαγωνισμό και να προβούμε στην κατάρτιση καταλόγου 
πολλαπλών παρόχων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω άρθρο» 

Νομικό Πλαίσιο 

1) Το Άρθρο 105 παρ. 23 του Ν.4504/2017, όπου προβλέπεται ότι: «Συμβάσεις για την 
παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, εφόσον έχουν συναφθεί 
ύστερα από νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του, έως τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου διαρκείας του. Με την επιφύλαξη του προηγούμενου εδαφίου και για ζητήματα που 
δεν ανακύπτουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις. Διαδικασίες σύναψης συμβάσεων για την 
παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου ή 
την παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει μετά την 1η Νοεμβρίου 2017, συνεχίζονται 
και ολοκληρώνονται, μόνον εφόσον συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο, 
εφαρμοζομένων σε περίπτωση παράβασης του παρόντος εδαφίου των οριζόμενων στο 
Άρθρο 18 της κοινής υπουργικής απόφασης 8111.1/41/2009 (Β 412)». 
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2) Το Άρθρο 2 ΑΚ, όπου προβλέπεται ότι: «Ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει αναδρομική 
δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον καταργήσει ρητά 
ή σιωπηρά». 

3) Το Άρθρο 17 παρ. 1 του Συντάγματος, όπου προβλέπεται ότι: «H ιδιοκτησία τελεί υπό την 
προστασία του Κράτους, τα δικαιώματα όμως που απορρέουν από αυτή δεν μπορούν να 
ασκούνται σε βάρος του γενικού συμφέροντος». 

4) Το Άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Δικαίωμα 
στην χρήση και απονομή Δικαιοσύνης), όπου προβλέπεται ότι: «Παν πρόσωπον έχει 
δικαίωμα όπως η υπόθεσή του δικασθεί δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας 
υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα 
αποφασίσει, είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του 
αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως. Η 
απόφαση δέον να εκδοθεί δημοσία, η είσοδος όμως εις την αίθουσαν των συνεδριάσεων 
δύναται να απαγορευθεί εις τον τύπον και τον κοινόν καθ' όλην ή μέρος της διαρκείας της 
δίκης προς το συμφέρον της ηθικής, της δημοσίας τάξεως ή της εθνικής ασφαλείας εν 
δημοκρατική κοινωνία, όταν τούτο ενδείκνυται υπό των συμφερόντων των ανηλίκων ή της 
ιδιωτικής ζωής των διαδίκων, ή εν τω κρινομένω υπό του Δικαστηρίου ως απολύτως 
αναγκαίου μέτρω, όταν υπό ειδικές συνθήκες η δημοσιότητα θα δύνατο να παραβλάψει τα 
συμφέροντα της δικαιοσύνης». 

5) Το Άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Προστασία της ιδιοκτησίας) όπου προβλέπεται ότι: «Παν 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας του. Ουδείς δύναται να 
στερηθεί της ιδιοκτησίας αυτού εκτός δια λόγους δημοσίας ωφελείας και υπό τους 
προβλεπομένους, υπό του νόμου και των γενικών αρχών του διεθνούς δικαίου, όρους. Οι 
προαναφερόμενες διατάξεις δεν θίγουν το δικαίωμα παντός Κράτους όπως θέση εν ισχύ 
νόμους που ήθελε κρίνει αναγκαίους προς ρύθμιση της χρήσεως αγαθών συμφώνως προς 
το δημόσιον συμφέρον ή προς εξασφάλιση της καταβολής φόρων ή άλλων εισφορών ή 
προστίμων». 

6) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 112 και 113. 

7) Tο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

8) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

1) Σχετικά με την αναδρομικότητα ισχύος των νόμων. 

Η διάταξη του Άρθρου 2 ΑΚ που ορίζει ότι «ο νόμος ορίζει για το μέλλον, δεν έχει 
αναδρομική δύναμη και διατηρεί την ισχύ του εφόσον άλλος κανόνας δικαίου δεν τον 
καταργήσει ρητά ή σιωπηρά», καθιερώνει γενικότερη δικαιϊκή αρχή περί μη 
αναδρομικότητας των νόμων, η οποία επιβάλλεται από τη ανάγκη σταθερότητας του 
δικαίου και την ασφάλεια των συναλλαγών. Απόρροια της αρχής είναι ότι κάθε νέος νόμος 
καταλαμβάνει και ρυθμίζει τις σχέσεις που γεννήθηκαν μετά την ισχύ του, ενώ οι σχέσεις 
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και τα δικαιώματα που γεννήθηκαν κατά το χρόνο ισχύος του προγενέστερου νόμου 
εξακολουθούν να ρυθμίζονται από το νόμο εκείνο, εκτός αν ο νομοθέτης δίνει ρητά στο νέο 
νόμο αναδρομική ισχύ, εφόσον τούτο, βεβαίως, δεν προσκρούει σε συνταγματική διάταξη 
(Ολ.Α.Π. 40/1998). 

Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει αυξημένη τυπική ισχύ, απευθύνεται ουσιαστικά στο δικαστή 
και δεν εμποδίζει καθ’ εαυτή τον κοινό νομοθέτη να προβλέψει, ρητά ή σιωπηρά, την 
αναδρομικότητα (βλ. Ν. Παπαντωνίου, Γεν. αρχές του αστ. δικαίου παρ. 4, Μπαλή, Γεν. 
Αρχές του αστικού . δικαίου παρ. 10, Κ. Σημαντήρα, Γεν. Αρχαί Αστ. δικαίου παρ. 11). 
Γίνεται επίσης δεκτό ότι το ισχύον Σύνταγμα δεν περιέχει ρητή διάταξη απαγορεύουσα την 
αναδρομικότητα των νόμων γενικά και ότι αντίθετα, από την απαγόρευση της 
αναδρομικότητας ορισμένων κατηγοριών νόμων και δη των ποινικών (Άρθρο 7 παρ. 1), και 
των φορολογικών (Άρθρο 78 παρ. 2), συνάγεται ότι ο νόμος στις λοιπές περιπτώσεις μπορεί 
να έχει αναδρομική ισχύ, χωρίς να προσβάλλει τις συνταγματικές αρχές και ιδιαίτερα την 
καθιερωμένη από το Άρθρο 4 παρ. 1 αρχή της ισότητας και την αρχή της διακρίσεως των 
εξουσιών (Άρθρο 1, 26, 73 επ., 81 επ.,87 επ.) καταργώντας δικαστικές αποφάσεις. Κυρίως 
όμως η αναδρομικότητα του νόμου δεν πρέπει να προσβάλλει, αμέσως ή εμμέσως, 
κεκτημένα δικαιώματα που προστατεύονται από το Σύνταγμα ή απορρέουν απ’ αυτό, όπως 
είναι κυρίως το δικαίωμα της ιδιοκτησίας που προστατεύεται από το Άρθρο 17 ή από τις, 
υπερνομοθετικής ισχύος (Άρθρο 28 παρ. 1 Συντάγματος), διατάξεις των Άρθρων 6 παρ. 1 
της ΕΣΔΑ και 1 του Πρώτου Προσθέτου Πρωτοκόλλου ΕΣΔΑ, που κυρώθηκε (μαζί με τη 
Σύμβαση) με το ν.δ. 53/1974 και ορίζει ότι «παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον δικαιούται 
σεβασμού της περιουσίας του». 

Στην, κατά τα ανωτέρω, προστατευόμενη περιουσία περιλαμβάνονται όχι μόνο τα από το 
Άρθρο 17 του Συντάγματος προστατευόμενα εμπράγματα δικαιώματα αλλά και όλα τα 
περιουσιακής φύσεως δικαιώματα και τα νομίμως κεκτημένα οικονομικά συμφέροντα, άρα 
και τα περιουσιακά ενοχικά δικαιώματα, ακόμη και εκείνα για τα οποία μπορεί να μην 
έχουν πληρωθεί όλα τα απαιτούμενα από το νόμο για τη γένεση δικαιώματος στοιχεία, 
αλλά υπάρχει βάσιμη πιθανότητα ότι θα πληρωθούν. Μάλιστα περιλαμβάνονται στην 
ανωτέρω έννοια της περιουσίας και οι περιουσιακού χαρακτήρα απαιτήσεις, είτε 
αναγνωρισμένες με δικαστική ή διαιτητική απόφαση, είτε απλώς γεννημένες κατά το εθνικό 
δίκαιο, δηλαδή υπάρχει νόμιμη προσδοκία με βάση το ισχύον πριν από την προσφυγή στο 
δικαστήριο νομοθετικό καθεστώς ότι δύνανται να ικανοποιηθούν δικαστικά (Ολ.Α.Π. 
40/1998, Ολ.Α.Π. 6/2007). 

2) Διαχρονικό Δίκαιο επί των διαγωνισμών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. 

Σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου, γίνεται παγίως δεκτό από το ΔΕΕ (C-324/14 Partner 
Apelski Dariusz, σκ. 83, C-213/13, Impresa Pizzarotti, σκ. 31) ότι για την διάγνωση του 
κύρους διαγωνιστικής διαδικασίας εφαρμοστέα είναι, κατ’ αρχήν, η οδηγία που ισχύει κατά 
το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η αναθέτουσα αρχή επιλέγει το είδος της διαδικασίας 
που θα εφαρμόσει και δίδει οριστική απάντηση στο ζήτημα αν υπάρχει ή όχι υποχρέωση 
διεξαγωγής διαγωνισμού για την σύναψη μιας δημόσιας σύμβασης. Ως εκ τούτου, κρίσιμη 
ημερομηνία για τον προσδιορισμό, εξ απόψεως διαχρονικού δικαίου, του εφαρμοστέου επί 
της διαγωνιστικής διαδικασίας νομικού καθεστώτος, είναι η ημερομηνία που φέρει η 
πρώτη ενέργεια με την οποία εκδηλώνεται η βούληση της αναθέτουσας αρχής να 
εφαρμόσει τους, κατά το χρόνο εκείνο ισχύοντες, κανόνες για την σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων, δηλαδή η ημερομηνία δημοσιοποίησης της σχετικής προκήρυξης (βλ. και ΣτΕ 
205/2016 Ασφ). 

Ομοίως, σύμφωνα με τις διατάξεις του ελληνικού εσωτερικού δικαίου έχει κριθεί (ΑΠ 
1821/1988) ότι μία δημόσια σύμβαση για να διέπεται από ένα πλέγμα νομοθετικών 
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διατάξεων δεν αρκεί να έχει καταρτισθεί υπό το κράτος της ισχύος αυτών, αλλ’ απαιτείται 
συγχρόνως όπως και η διακήρυξη του σχετικού διαγωνισμού να έγινε, επίσης, υπό το 
κράτος των διατάξεων τούτων. Επομένως, όταν η διακήρυξη του διαγωνισμού έγινε κάτω 
από νομοθετικό καθεστώς το οποίο μετεβλήθη προ της σύναψης της σχετικής σύμβασης, οι 
όροι διακήρυξης εξακολουθούν να ισχύουν και αναπτύσσουν την ενέργειά τους σύμφωνα 
με τους ορισμούς του προγενεστέρου νομικού καθεστώτος. 

3) Εφαρμογή των ανωτέρω αρχών στην προκειμένη υπόθεση. 

Από τις διαχρονικού δικαίου διατάξεις της παραγράφου 23 του Άρθρου 105 Ν.4504/2017 
προκύπτουν τα εξής: 

• Οι συμβάσεις που συνήφθησαν ύστερα από νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και 
ευρίσκονται εν ισχύ κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή την 29η Νοεμβρίου 2017 
οπότε και ο νόμος αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α/184/29.11.2017, διέπονται από το 
προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο συνάψεώς τους. 

• Σε σχέση με τις εκκρεμείς κατά την έναρξη του νόμου διαγωνιστικές διαδικασίες, οι οποίες 
δεν είχαν ολοκληρωθεί έως τότε, ήτοι την 29.11.2017, ο νομοθέτης προβαίνει σε διάκριση 
ανάλογα με τον χρόνο έναρξης των διαδικασιών αυτών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται στο 
Άρθρο 105 Ν.4504/2017 ότι εάν οι διαδικασίες έχουν ξεκινήσει μετά την 1η Νοεμβρίου 
2017, τότε συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μόνον εφόσον είναι συμβατές με τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του Άρθρου αυτού. Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω, ο νόμος σιωπά σε 
σχέση με τις διαδικασίες οι οποίες έχουν ξεκινήσει προ της ημερομηνίας αυτής και δεν 
έχουν ολοκληρωθεί με τη θέση σε ισχύ του Άρθρου 105 Ν.4504/2017, γεγονός που έλκει σε 
εφαρμογή την γενική ρύθμιση περί μη αναδρομικότητας του νόμου. 

Από τα προαναφερθέντα, προκύπτει ότι, ο νόμος έχει αναδρομική ισχύ αναφορικά με τις 
διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεκίνησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2017, δηλαδή όταν η 
σχετική προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύθηκε μετά την ημερομηνία αυτή. Όμως, οι 
διαγωνιστικές διαδικασίες που ξεκίνησαν προ της ανωτέρω ημερομηνίας είναι προφανές 
ότι δεν καταλαμβάνονται από τον σήμερα ισχύοντα νόμο, διότι δεν ορίζεται ρητά ότι έχει 
αναδρομική ισχύ, καλύπτουσα και την περίοδο προ της προαναφερθείσας ημερομηνίας 
(01/11/2017). Τούτο έχει ως αποτέλεσμα οι διαγωνιστικές διαδικασίες της εν λόγω 
περιόδου να διέπονται από το προγενέστερο νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά το χρόνο 
δημοσιοποίησης της αντίστοιχης προκήρυξης. 

Τυχόν αντίθετη ερμηνεία, πλέον του ότι θα προσέκρουε στους ορισμούς του Άρθρου 2 ΑΚ, 
θα έπληττε την ασφάλεια των συναλλαγών και θα κατέλυε κατά τρόπο εμφανώς αντίθετο 
προς το Σύνταγμα και το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ τα, κεκτημένα και νομίμως 
προσδοκώμενα να ικανοποιηθούν, οικονομικά συμφέροντα: (α) των συμμετεχόντων στον 
διαγωνισμό (ότι δηλαδή σε κάποιον από αυτούς θα κατοχυρωθεί το έργο μετά το άνοιγμα 
των οικονομικών προσφορών), αλλά κυρίως (β) της αναθέτουσας αρχής (ότι δηλαδή εντός 
συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος που προέβλεψε προκηρύσσοντας τον διαγωνισμό, 
θα απολαύσει, σύμφωνα με τους όρους που εκείνη έθεσε, τις υπηρεσίες που επιζητά, προς 
κάλυψη των αναγκών της). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Με βάση όλα τα ως άνω τεθέντα, κρίνεται ότι οι διαδικασίες του διαγωνισμού «Παροχή 
υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Η. Α.Ε.» διέπονται από το 
προγενέστερο, από το Ν.4504/2017, νομοθετικό καθεστώς. 

Συνεπώς η Ο.Λ.Η. Α.Ε. δύναται νομίμως να προβεί στην ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας σύμφωνα με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 48/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 1 η
 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Διαγωνισμός «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και 

καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Η. Α.Ε.» – Εξέταση «Υπομνήματος» εταιρίας 

ANTIPOLLUTION A.N.E. 

 

Την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 31η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος  Μέλος 

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

140 

 

Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά σε εξέταση 

τμήματος του Διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών 

αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή 

αρμοδιότητας της Ο.Λ.Η. Α.Ε.» που έχει προκηρυχθεί από τις 09.03.2017 και παράλληλα 

στην εξέταση υπομνήματος κατατεθειμένου από την Εταιρεία Antipollution Ανώνυμη 

Ναυτική Εταιρεία (εφεξής Antipollution A.N.E.) για τις οικονομικές προσφορές που 

υποβλήθηκαν στον ανωτέρω διαγωνισμό. Έπειτα δίδει το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. 

Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 26.02.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, 

λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 

προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 
Ιστορικό 
1) Στις 20/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 625/20.10.17) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. επιστολή της 

Antipollution A.N.E. προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Η. Α.Ε., με την 
οποία καλεί τον αναθέτοντα φορέα (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) να πράξει τα νόμιμα, αναφορικά με τη 
φερόμενη ως μεγάλη απόκλιση μεταξύ των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων 
προσφοράς όπως αυτή προέκυψε μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στο 
πλαίσιο της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, καθώς και να ενημερώσει την αιτούσα 
(Antipollution A.N.E.) για τις ενέργειες και την παροχή τυχόν συλλεχθέντων στοιχείων εντός 
του προαναφερθέντος πλαισίου.  

2) Στις 08/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 713/08.11.17) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. επιστολή της 
Antipollution A.N.E. προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Η. Α.Ε., με την 
οποία καλεί εκ νέου τον αναθέτοντα φορέα (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) να προβεί στις κατά νόμο 
διαδικασίες και ενέργειες, οι οποίες αφορούν σε περιπτώσεις υποβολής από μετέχοντες σε 
διαγωνισμό ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών, και την παροχή τυχόν συλλεχθέντων 
στοιχείων εντός του προαναφερθέντος πλαισίου.  

3) Στις 30/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 780/30.11.17) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Η. Α.Ε. με την οποία ενημέρωσε την Αρχή ότι η, 
συγκροτηθείσα για τις ανάγκες της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, Επιτροπή 
Διαγωνισμού, λόγω της μεγάλης απόκλισης μεταξύ των δύο προσφερόμενων από τους 
οικονομικούς φορείς εκπτώσεων, εζήτησε την έγγραφη επεξήγηση της προσφοράς από την 
προσφέρουσα την μεγαλύτερη έκπτωση Εταιρεία. Οι εξηγήσεις εδόθησαν και η επιτροπή 
αναμένεται να συντάξει το πρακτικό της, προκειμένου να το υποβάλει προς έγκριση στο 
Δ.Σ. της Ο.Λ.Η. Α.Ε. και παρακαλούν για τις παρατηρήσεις – κατευθύνσεις της Αρχής 
(Ρ.Α.Λ.).  

4) Στις 04/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 794/4.12.17) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. έγγραφο της 
Antipollution A.N.E. με το οποίο πραγματοποιείται ενημέρωση της Αρχής (Ρ.Α.Λ.), 
αναφορικά με την από 22.11.2017 Εξώδικη Διαμαρτυρία της αιτούσας προς τον αναθέτοντα 
φορέα, σχετικά με τη «…μέχρι σήμερα ουδεμία απάντηση ή ενημέρωση έχουμε λάβει από 
τον Οργανισμό σας…» επί των σχετικών αιτημάτων, στην από 8.11.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
713/08.11.17) επιστολή.  

5) Στις 13.12.2017 κατά την διεξαγωγή ακρόασης της Antipollution A.N.E., σχετικά με το από 
12.10.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 601/12.10.17) αίτημα ακροάσεως του οικονομικού φορέα 
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(Antipollution A.N.E.) κατά του αναθέτοντος φορέα (Ο.Λ.Η. Α.Ε.) για τους λόγους που 
εκθέτει η αιτούσα στο εν λόγω αίτημά της, ενώπιον των Μελών της τριμελούς Επιτροπής 
Ακρόασης Ρ.Α.Λ. (εφεξής Επιτροπή) υπεβλήθη το (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 827/13.12.17) 
φερόμενο ως «ΥΠΟΜΝΗΜΑ» έγγραφο. Με βάση το προαναφερθέν «ΥΠΟΜΝΗΜΑ» η 
αιτούσα αιτείται από την Ρ.Α.Λ. να προβεί «…σε κάθε νόμιμη ενέργεια στο πλαίσιο των 
ρυθμιστικών και ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων…» 

6) Στις 24.01.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 46/24.01.18) εστάλη προς την Ο.Λ.Η. Α.Ε. επιστολή του 
Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με την οποία εζήτησε την υποβολή των σχετικών, με τις αναφερθείσες 
ενέργειες στην από 30.11.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 778/30.11.17) επιστολή της Ο.Λ.Η. Α.Ε., 
στοιχείων προς τη Ρ.Α.Λ.  

7) Στις 01/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 206/01.02.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Η. Α.Ε. με την οποία έθεσε υπόψη της Ρ.Α.Λ. α) το με 
αρ. πρωτ. ΟΛΗ 477/26.01.2018 πρακτικό αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 
διαγωνισμού, β) το από 31.10.2017 έγγραφο επεξηγήσεων από την προσφέρουσα την 
μεγαλύτερη έκπτωση Εταιρεία , το οποίο χαρακτηρίστηκε εμπιστευτικό, ύστερα από το με 
αρ. πρωτ. ΟΛΗ 5351/23.10.2017 αίτημα παροχής επεξηγήσεων – διευκρινήσεων της 
επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού, καθώς και το με αρ. πρωτ. ΟΛΗ 6243/08.12.2017 
έγγραφό προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων. 

Νομικό Πλαίσιο 

1) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α' 147) και ιδίως τα άρθρα 2, 18, 224, 232, 
253 και 345. 

2) Ο Ν. 4413/2016 «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 
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 148). 

3) Το άρθρο ΑΚ 197, όπου προβλέπεται ότι «Κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη 
σύμβασης τα μέρη οφείλουν αμοιβαία να συμπεριφέρονται σύμφωνα με την καλή πίστη και 
τα συναλλακτικά ήθη». 

4) Ο Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ Α' 40). 

5) Ο Ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπής Λιμενικών Ταμείων Σε 
Ανώνυμες Εταιρείες Και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145). 

6) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 112 και 113. 

7) Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

8) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 
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Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι οι Οργανισμοί Λιμένος, αν και 
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Α.Ε. του ν. 2688/1999 και του ν. 2932/2001) ασκούν 
δημόσια εξουσία δυνάμει Νόμου, ιδίως με την έκδοση Κανονισμών και δια της ανάθεσης 
δημοσίων συμβάσεων. Επίσης εποπτεύονται από το ΥΠΑΝΠ ως προς τη λειτουργία, 
οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των λιμένων αρμοδιότητάς τους. 

Στο άρθρο 253 του Ν. 4412/2016 θεμελιώνονται οι αρχές που πρέπει να ακολουθούν οι 
αναθέτοντες φορείς κατά την προκήρυξη και διεξαγωγή των δημοσίων συμβάσεων. 
Ειδικότερα προβλέπεται ότι· «Οι αναθέτοντες φορείς αντιμετωπίζουν τους οικονομικούς 
φορείς ισότιμα και χωρίς διακρίσεις και ενεργούν με διαφάνεια, τηρώντας την αρχή της 
αναλογικότητας, της αμοιβαίας αναγνώρισης, της προστασίας των δικαιωμάτων των 
ιδιωτών, της προστασίας του ανταγωνισμού, της προστασίας του περιβάλλοντος και της 
βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να 
διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων». 

Περαιτέρω, κατά το χρονικό διάστημα από την προκήρυξη ενός διαγωνισμού μέχρι την 
κατακύρωση και την υπογραφή της σύμβασης με τον τελικό μειοδότη ή πλειοδότη, τα μέρη 
υπέχουν τις κατά τα άρθρο ΑΚ 197 υποχρεώσεις, δηλαδή η συμπεριφορά τους πρέπει να 
είναι σύμφωνη με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη (Μ. Καράσης σε Γεωργιάδη-
Σταθόπουλου, Αστικός Κώδικας, Κατ’ άρθρο ερμηνεία, σελ. 322 επ., Γ. Μπαλής, Γενικές 
Αρχές του Αστικού Δικαίου, σελ. 231 επ., Ι. Καράκωστας, Αστικός Κώδικας, Ερμηνεία-
Σχόλια-Νομολογία (Γενικές Αρχές), σελ. 393 επ., Α. Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές Αστικού 
Δικαίου, σελ. 436 επ., Π. Ζήσης, Γνμδ, Νέο Δίκαιο 18, σελ. 535 επ.). 

Είναι επίσης δυνατό, η προκήρυξη ενός διαγωνισμού να περιλαμβάνει συγκεκριμένους 
όρους διεξαγωγής του, αποτελώντας πρόταση του προκηρύξαντος προς κάθε υποψήφιο για 
σύναψη μιας ειδικής σύμβασης με αντικείμενο την ίδια τη διαδικασία του διαγωνισμού και 
τις υποχρεώσεις των μερών κατά τη διάρκειά της. Ήτοι, η σύμβαση αυτή ρυθμίζει ουσίᾳ τις 
προσυμβατικές υποχρεώσεις των μερών κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων, 
εξειδικεύοντας τις έννοιες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών (άρθρο ΑΚ 197) ( 
Α. Γεωργιάδης, ο.π., σελ. 436 επ., Γ. Καλαβρός-Κ. Καλαβρός, Γνμδ, ΝοΒ 28, σελ. 1651 επ.). 

Η ΡΑΛ, στα πλαίσια της ex ante (προληπτικής) ρυθμιστικής της αρμοδιότητας, εξετάζει, 
ύστερα από αυτεπάγγελτη έρευνα ή καταγγελία, εφόσον κρίνεται βάσιμη, κατά κύριο λόγο 
τις πράξεις εκείνες που παράγουν έννομα αποτελέσματα στον εξωτερικό κόσμο. 

Εν προκειμένω, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων οφείλει να μην υποκαθιστά τη διοίκηση 
Οργανισμού Λιμένος ως προς την εξέταση και λήψη απόφασης πλήρους ή μερικής 
αποδοχής ή απόρριψης πορίσματος εσωτερικής επιτροπής του δεύτερου, στην παρούσα 
περίπτωση της Επιτροπής Προμηθειών της ΟΛΗ Α.Ε. Τυχόν παρέμβαση της Αρχής, εντός 
εσωτερικής διαδικασίας Οργανισμού Λιμένος, προ της έκδοσης οριστικής απόφασης της 
διοίκησης περί κατακύρωσης διαγωνισμού, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων, και δη εκείνων 
κατά τις οποίες η Αρχή κρίνει ότι οφείλει να δράσει αυτεπάγγελτα, ή κατά τις διατάξεις του 
Άρθρου 113 παρ. 4 (περιπτώσεις παράβασης διατάξεων που ενέχουν άμεση, σοβαρή και 
επικείμενη απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, τη δημόσια τάξη ή τη δημόσια υγεία ή 
πρόκειται να προξενήσουν σοβαρά οικονομικά ή λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία 
των θαλάσσιων μεταφορών), ουσίᾳ θα έθετε εν αμφιβόλω κάθε στάδιο διαγωνιστικής 
διαδικασίας και εσωτερικών διεργασιών που υλοποιείται ή πρόκειται να υλοποιήσουν 
εμπίπτοντες εις το πεδίο εποπτείας της Αρχής Φορείς. 

Επιπλέον η εταιρεία Antipollution A.N.E. δια της συμμετοχής της στον ανωτέρω διαγωνισμό 
αποδέχθηκε πλήρως τους όρους αυτού άνευ επιφυλάξεων. Ως εκ τούτου δεν δύναται να 
επικαλείται προς υποστήριξη των ισχυρισμών της περί ακύρωσης του εν λόγω διαγωνισμού 
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την διατυπωθείσα άποψη μειοψηφίας μέλους της ΡΑΛ, κατά την απόφαση ΡΑΛ 18/2017, η 
οποία είχε ως θέμα το Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο 
«Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Η. Α.Ε.». 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή κρίνει ότι δεν συντρέχουν λόγοι 
παρέμβασης στη διαγωνιστική διαδικασία. 

Εν πάση περιπτώσει, αποτελεί σαφή αρμοδιότητα και δέσμευση, βάσει του Νόμου, του 
Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου, η λήψη τεκμηριωμένης και επαρκώς αιτιολογημένης 
απόφασης από το Δ.Σ. του Οργανισμού, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που τίθεται στη 
διακήρυξη του «Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ανάθεσης Σύμβασης Παραχώρησης 
Υπηρεσιών» της ΟΛΗ Α.Ε., τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, της διαφάνειας και της 
προστασίας του ανταγωνισμού, καθώς και προσήκουσα ενημέρωση των συμμετεχόντων 
στο Διαγωνισμό. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 49/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  30η 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Πόρισμα Επιτροπής Ακροάσεως «Αναφορά – αίτηση ακρόασης για διαπίστωση 

παράβασης» της ανώνυμης εταιρίας ANTIPOLLUTION Α.Ν.Ε. κατά της ανώνυμης εταιρίας 

Ο.Λ.Η. Α.Ε. 

Στις 06 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00,  τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 30η 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: 

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
 
 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

       1.  Αγγελόπουλος Παναγιώτης - Ιάσων Πρόεδρος 

       2.  Τορουνίδης Αθανάσιος                                                                                                     

       3.  Κουφός Παναγιώτης                                                                       

       4.  Χλωμούδης Κωνσταντίνος  

       5.  Γεωργίου Βασίλειος   

       6.  Βελουδογιάννη Ελένη  

       7.  Κορκίδης Βασίλειος 

       8.  Γρίνος Σπυρίδων                                                    

    ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

    Ουδείς 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά το από 
01.02.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 199/01.02.18) Πόρισμα της Α’ Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Λ. 
σε σχέση με την «Αναφορά – αίτηση ακρόασης για διαπίστωση παράβασης» της ανώνυμης 
εταιρίας με την επωνυμία  ‘’ANTIPOLLUTION Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία’’ (εφεξής 
Antipollution A.N.E.) κατά της ανώνυμης εταιρείας Ο.Λ.Η. Α.Ε. σχετικά με τον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ΟΛΗ ΑΕ με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής 
Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια 
περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.». Έπειτα δίδει το λόγο στον αρμόδιο 
Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά το από 01.02.2018 Πόρισμα της Α’ 
Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Λ. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτό, τα 
Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη το πόρισμα και τα στοιχεία της κρινόμενης 
υπόθεσης και το Πόρισμα της Α’ Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Λ., 

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 12/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 601/12.10.17) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΑΙΤΗΣΗ 
ΑΚΡΟΑΣΗΣ ΓΙΑ ΔΙΑΠΙΣΩΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ» της Antipollution Α.Ν.Ε. κατά της Ο.Λ.Η. Α.Ε. με την 
οποία αιτείται «1. Να γίνει δεκτή επί τω τέλει, 2. Να διαγνωσθούν οι αναφερόμενες 
παραβάσεις ως τελεσθείσες από την Ο.Λ.Η. Α.Ε., κατά τα ειδικώς αναφερόμενα στο 
ιστορικό της παρούσης (επιστολής), 3. Να ληφθεί κάθε προσήκον σύμφωνα με τον Νόμο 
μέτρο προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, 4. Να διεξαχθεί ακρόαση για τα 
τιθέμενα με την παρούσα (επιστολή) ζητήματα κατ’ α. 1 και 5 του Κανονισμού Ακροάσεων 
και Επιχειρήσεων της Ρ.Α.Λ. και να κληθούν να αναπτύξουν και προφορικώς τους 
ισχυρισμούς τους σε αυτή (επιστολή)». 

2) Στις 27/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 565/27.11.17) εστάλη προς την Antipollution Α.Ν.Ε. 
πράξη διεξαγωγής ακρόασης, κατ’ άρθρον 5 του Κανονισμού, με την οποία καλούνται οι 
νομίμως εκπροσωπούντες αυτής να παρευρεθούν και να αναπτύξουν τους τεθέντες στην 
προαναφερθείσα επιστολή ισχυρισμούς τους ενώπιον του αρμοδίου οργάνου της Αρχής 
(Ρ.Α.Λ.). 

3) Στις 13/12/2017 πραγματοποιήθηκε η προαναφερθείσα ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής. 

4) Στις 15/01/2018 συνήλθε σε συνεδρίαση η τριμελής Α’ Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Λ., 
προκειμένου να συζητήσουν και να εκδώσουν πόρισμα επί του εν θέματι ζητήματος. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

2) Ο Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 
(ΦΕΚ Β’1923/02.06.2017), όπως ισχύει. 

3)  Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
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4) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Η ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 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. 

6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

7) Το με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 199/01.02.18 Πόρισμα της Α’ Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Λ. που 
εκδόθηκε κατ’ άρθρον 13 και υποβλήθηκε κατ’ άρθρον 14 του Ακροάσεων Προσώπων και 
Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων στο Δ.Σ. της Ρ.Α.Λ. 

 

 
3. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

1) Σχετικά με τους ισχυρισμούς της εταιρείας Antipollution Α.Ν.Ε. που διατυπώνονται στο 
Κεφάλαιο III. «ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΕΝ ΙΣΧΥ» της αναφοράς της, παρατηρητέα τυγχάνουν τα ακόλουθα. 

Επειδή, η αιτούσα με την κρινόμενη αναφορά προβάλλει (στα σημεία από 9 έως και 24) ότι 
η διαγωνιστική διαδικασία είναι μη νόμιμη, διότι όπως αναφέρει στο σημείο 12. 
«…απαιτείται για κάθε λιμένα να ευρίσκεται διαρκώς σε ισχύ εγκεκριμένο Σχέδιο 
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων…», στο σημείο 16. «…η ύπαρξη ισχύοντος 
εγκεκριμένου Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων… …βάσει του οποίου 
διενεργείται,… …,ο επίδικος Διαγωνισμός, προβλέπεται ευθέως από τη Διακήρυξη και 
απαιτείται ρητώς από τη διάταξη του αρ. 5 της ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8111.1/41/09/06.03.2009 που 
ορίζει ότι θα πρέπει να βρίσκεται διαρκώς εν ισχύ εγκεκριμένο Σχέδιο», στο σημείο 17. 
«…εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων απαιτείται να βρίσκεται σε 
ισχύ και κατά τη δημοσίευση της Διακήρυξης και κατά τη διενέργεια του Διαγωνισμού…», 
στο σημείο 19. «…δεν είναι επιτρεπτό να διενεργείται διαγωνιστική διαδικασία για την 
ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών χωρίς να υπάρχει εν ισχύ Σχέδιο Διαχείρισης αποβλήτων 
καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής» και στο σημείο 24. «…η υπό κρίση διαγωνιστική διαδικασία 
παρανόμως κινήθηκε από την Ο.Λ.Η. Α.Ε. και εξελίσσεται, χωρίς να υφίσταται εν ισχύ 
Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων … …και συνεπώς συντρέχει 
παραβίαση από πλευράς της Ο.Λ.Η. Α.Ε. της διάταξης του αρ. 5 της υπ’ αριθ. 
8111.1/41/09/06.03.2009 Κ.Υ.Α.»  

Με το εγκριθέν με την 8136.1.9/5/14/11.03.2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων Πλοίων (εφεξής Σχέδιο) ευρισκόταν σε 
ισχύ κατά τον κρίσιμο χρόνο δημοσίευσης της διακηρύξεως, η ισχύς του οποίου (Σχεδίου) 
έληγε την 11.03.2017. Το ότι κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας δεν 
ευρίσκεται εν ισχύ Σχέδιο δεν αποτελεί λόγο ακυρώσεως του διαγωνισμού, καθ’ ότι δεν 
επηρέασε τους όρους της διακήρυξης, η δημοσίευση της οποίας πραγματοποιήθηκε την 
09.03.2017, και αποτελεί εκ τον υστέρων γεγονός.  

Επιπροσθέτως, από τα τεθέντα της παράγρ. 4 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. 
8111.1/41/09/06.03.2009 Κ.Υ.Α., «…Τα σχέδια επανυποβάλλονται προς έγκριση από τους 
αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων κάθε φορά, μετά από τις παρακάτω τροποποιήσεις 
στη λειτουργία των λιμένων: α). Αλλαγή των αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. β). Αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής και 
διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου. γ). Αλλαγές οι οποίες τροποποιούν 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

147 

 

σημαντικά το μέγεθος – χαρακτήρα − λειτουργία του λιμένα», δεν προκύπτει η υποχρέωση 
στους Φορείς διαχείρισης λιμένων να επανυποβάλλουν προς έγκριση τα εν ισχύ Σχέδιά 
τους πριν την διενέργεια αντίστοιχων διαγωνισμών. 

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω προβαλλόμενοι από την αναφέρουσα εταιρεία λόγοι κρίνονται 
ως αβάσιμοι για την ακύρωση του διαγωνισμού, και συνεπώς απορριπτέοι.  

 

2) Σχετικά με τους ισχυρισμούς της εταιρείας Antipollution Α.Ν.Ε. που διατυπώνονται στο 
Κεφάλαιο IV. «ΕΛΛΙΠΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ 
ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» της αναφοράς της, 
παρατηρητέα τυγχάνουν τα ακόλουθα. 

Επειδή, η αιτούσα με την κρινόμενη αναφορά προβάλλει (στα σημεία από 25 έως και 33) 
ότι η διαγωνιστική διαδικασία είναι μη νόμιμη, διότι όπως αναφέρει στο σημείο 26 
«…σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ, οι λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων θα πρέπει να είναι κατάλληλες προς αποδοχή όλων των ειδών αποβλήτων 
πλοίων καθώς και πρόσφορες να εξυπηρετούν κάθε είδους πλοίο, ανεξαρτήτως σημαίας και 
παραδιδόμενης ποσότητας αποβλήτων», στο σημείο 28. «…ο ανάδοχος θα πρέπει να 
κατέχει το σύνολο του απαιτούμενου εξοπλισμού και τα μέσα προκριμένου να παρέχει τις 
υπηρεσίες του σε κάθε πλοίο που θα αιτηθεί εξυπηρέτηση… …ο ανάδοχος των εν λόγω 
υπηρεσιών πρέπει να διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραλαβή και διαχείριση 
όλων των ειδών των αποβλήτων», στο σημείο 29. «…ο απαιτούμενος από τη Διακήρυξη 
εξοπλισμός είναι ελλιπής και δεν πληροί της ανωτέρω δεσμεύσεις και εγγυήσεις καθώς δεν 
διασφαλίζεται η προσήκουσα παραλαβή και διαχείριση ζωικών αποβλήτων», στο σημείο 
30. «…δεν προβλέπεται η κατοχή ενός φορτηγού ψυγείου, αδειοδοτημένου για τη 
μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 2 και 3, παρά το γεγονός ότι η κατηγορία 
των ζωικών αποβλήτων δεν παραλαμβάνεται σε μεγάλη συχνότητα από το Λιμένα 
Ηρακλείου, ωστόσο όμως η συγκεκριμένη κατηγορία αποβλήτων εντάσσεται στο 
Παράρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78», στο σημείο 31. «Η έλλειψη απαίτησης από τη 
Διακήρυξη φορτηγού αρπάγης αποτελεί σημαντική παράληψη, καθώς ελλείπει ένα 
απαραίτητο μέσο για την ασφαλή και σύννομη παραλαβή και διαχείριση ζωικών 
υποπροϊόντων….», στο σημείο 32. «…σε περίπτωση που ο ανάδοχος των προς ανάθεση 
υπηρεσιών δεν διαθέτει τον ως άνω εξοπλισμό που απαιτείται για την ορθή εκτέλεση του 
έργου, τίθεται σοβαρός κίνδυνος για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία…» και στο 
σημείο 33. «…η μη πρόβλεψη στη Διακήρυξη απαίτησης για κατοχή από τον ανάδοχο ενός 
φορτηγού ψυγείου, αδειοδοτημένου για τη μεταφορά Ζωικών Υποπροϊόντων κατηγορίας 1, 
2 και 3, συνιστά παραβίαση τόσο της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ όσο και της Δ.Σ. MARPOL 
73/78…» 

Ωστόσο, από τα τεθέντα του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09/06.03.2009 Κ.Υ.Α., «1. Οι 
φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, καταλλήλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν 
συνήθως τον λιμένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων.» 
και «2. Προς επίτευξη της καταλληλότητας, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι 
ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα 
πλοία και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν 
συνήθως τον λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του 
λιμένα, το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιμένα, τους τύπους των πλοίων που 
καταπλέουν σε αυτόν…», δεν προκύπτει η υποχρέωση στους Φορείς διαχείρισης λιμένων 
να διαθέτουν λιμενικές εγκαταστάσεις, ικανές για την εξυπηρέτηση όλων των ειδών των 
πλοίων, την παραλαβή όλων των ειδών αποβλήτων και ανεξαρτήτου ποσότητος. Αν ήθελε 
εννοηθεί κάτι τέτοιο, θα σήμαινε την μη απαίτηση εκπόνησης Σχεδίου, το οποίο λαμβάνει 
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υπ’ όψιν τις πραγματικές ανάγκες του λιμένα, ήτοι την κάλυψη των αναγκών των πλοίων 
που καταπλέουν και χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα. Επιπροσθέτως, ο απαιτούμενος 
εξοπλισμός που πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος επί ποινή αποκλεισμού, με βάση την εν 
λόγω διακήρυξη της Ο.Λ.Η. Α.Ε., καλύπτει τον ελάχιστο απαιτούμενο εξοπλισμό του 
εγκριθέντος με την 8136.1.9/5/14/11.03.2014 απόφαση Υπουργού Ναυτιλίας Σχέδιο. 

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω προβαλλόμενοι από την αναφέρουσα εταιρεία λόγοι κρίνονται 
ως αβάσιμοι για την ακύρωση του διαγωνισμού, και συνεπώς απορριπτέοι.  

 

3) Σχετικά με τους ισχυρισμούς της εταιρείας Antipollution Α.Ν.Ε. που διατυπώθηκαν στο 
Κεφάλαιο V. «ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΚΩΛΥΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» της αναφοράς της, παρατηρητέα τυγχάνουν τα ακόλουθα. 

 

Επειδή, η αιτούσα με την κρινόμενη αναφορά προβάλλει (στα σημεία από 34 έως και 36) 
ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα θέσει υπό διακινδύνευση την ακώλυτη, προσήκουσα και 
σύννομη εκτέλεση της υπό ανάθεση υπηρεσίας προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος, 
διότι όπως αναφέρει στο σημείο 35. «…απαιτείται να διασφαλίζεται,… …,η ακώλυτη και 
συνεχή εξυπηρέτηση του… …δημοσίου συμφέροντος… …Η εν λόγω υπηρεσία επιβάλλεται 
να παρέχεται από τον ανάδοχο που θα προκύψει από το Διαγωνισμό με όρους ποιότητας 
και αποτελεσματικότητας και σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία», και στο σημείο 36. 
«…στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία που έχει προκηρύξει η Ο.Λ.Η. Α.Ε. δεν 
διασφαλίζονται οι ανωτέρω εγγυήσεις καθώς, εφ’ ενός μεν εκκίνησε ο Διαγωνισμός χωρίς 
να υφίσταται εν ισχύ εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων 
για το Λιμένα Ηρακλείου και εφ’ εταίρου οι όροι της Διακήρυξης είναι ελλιπείς ως προς τις 
απαιτήσεις τεχνικού εξοπλισμού που οφείλει να έχει ο ανάδοχος…». 

Σύμφωνα ωστόσο με τα πραγματικά περιστατικά, κατά την εκκίνηση του Διαγωνισμού στις 
09/03/2017 υπήρχε εν ισχύ Σχέδιο και η διακήρυξη αυτού περιελάμβανε τον ελάχιστο 
προβλεπόμενο από το Σχέδιο εξοπλισμό. 

Ως εκ τούτου, οι ανωτέρω προβαλλόμενοι από την αιτούσα λόγοι κρίνονται ως αβάσιμοι 
για την ακύρωση του διαγωνισμού, και συνεπώς απορριπτέοι.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την απόρριψη των λόγων ακυρότητας που επικαλείται με την με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 

601/12.10.17 αναφορά της η εταιρεία Antipollution Α.Ν.Ε. σχετικά με τον ανοικτό 

ηλεκτρονικό διαγωνισμό της ΟΛΗ ΑΕ με τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής 

Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια 

περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ. Ηρακλείου Α.Ε.». 
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Τη θέση στο αρχείο της με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 601/12.10.17 Ρ.Α.Λ. «Αναφοράς – Αίτησης 

Ακρόασης για διαπίστωση Παράβασης» της εταιρείας Antipollution Α.Ν.Ε. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 50/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 1 η
 

ΘΕΜΑ 4ο: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου αναφερόμενου 

ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 

Την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 31η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος  Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  

Τη λ. :  21 0 - 4191 966  Fa x:  210 -41 91 88 8  

e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά σε 
απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.) επί του κειμένου επιγραφομένου 
ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» (εφεξής «Σ.Α.Λ.») της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς (εφεξής 
Ο.Λ.Π.) Α.Ε., δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 6.3(γ)(iv)(Δ) της Σύμβασης Παραχώρησης 
(εφεξής ΣΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ) και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κυρωθείσας με 
τον Ν.4404/2016. Επιπροσθέτως, δυνάμει του Άρθρου 113 § (α) και (β) του Ν. 4389/2016, 
το υπό εξέταση θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. Ο Πρόεδρος, επισημαίνει ότι το 
υπό συζήτηση θέμα αφορά στο Σ.Α.Λ. και όχι στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 
Διαχείρισης (Master Plan). Κατόπιν δίδει το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο 
οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 26.02.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε 
διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ιστορικό 

1) Σε ότι αφορά το από 21.02.2017 κείμενο «Προσχέδιο Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα» (εφεξής 
Προσχέδιο Σ.Α.Λ.) της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η Ρ.Α.Λ. διατύπωσε επισήμως τις απόψεις της στην από 
10.03.2017 17η συνεδρίασή της (θέμα 4ο), οι οποίες με το υπ’ αρ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 111/17.3.17 
έγγραφο, διαβιβάστηκαν στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Στις 
22/6/2017 το υποβληθέν (στις 20.06.2017) κείμενο «Προσχέδιο Σ.Α.Λ.» στην ελληνική 
γλώσσα διαμοιράστηκε ηλεκτρονικά στα μέλη της Ρ.Α.Λ. προς ενημέρωση και διατύπωση 
τυχόν νέων παρατηρήσεων, εντός 48 ωρών.  

2) Αναφορικά με το από 09.08.2017 κείμενο «Σ.Α.Λ.» της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η Ρ.Α.Λ. διατύπωσε εκ 
νέου τις απόψεις της στην από 28.08.2017 23η συνεδρίασή της, οι οποίες με το υπ’ αρ. 
πρωτ. Ρ.Α.Λ. 440/1.9.17 έγγραφο, διαβιβάστηκαν στην Γενική Γραμματεία Λιμένων 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (εφεξής ΓΓΛΛΠΝΕ). 

3) Στις 08/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 248/08.02.18) κοινοποιήθηκε, με το διαβιβασθέν 
έγγραφο της ΓΓΛΛΠΝΕ, στη Ρ.Α.Λ. αναθεωρημένο κείμενο «Σ.Α.Λ.» της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. Επί του 
αντικειμένου του θέματος η ΓΓΛΛΠΝΕ εζήτησε τις απόψεις της Αρχής (Ρ.Α.Λ.), σύμφωνα και 
με τις διατάξεις του Άρθρου 6.3 της ΣΠ. 

Νομικό Πλαίσιο 

1) Το Άρθρο 1 (Κύρωση της Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν.4404/16 (ΦΕΚ Α’126/2016): «Για 
την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο 
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και 
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις».  

2) Το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94/2016): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
το Άρθρο 113. 

3) Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45/1999): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
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4) Το Ν. 4150/2013 (ΦΕΚ Α’102/2013): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και άλλες διατάξεις.  

5) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Επί του αντικειμένου του θέματος, παρατίθενται οι κάτωθι Γενικές και Τεχνικές 
Παρατηρήσεις, σύμφωνα με το Άρθρο 6.3(γ)(iv)(Δ) της ΣΠ. 

Γενικές Παρατηρήσεις 

1) Η κατάρτιση του εν θέματι Σχεδίου οφείλει να ακολουθήσει «…τους κανόνες και τις 
κατευθυντήριες γραμμές… …όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3(β)», όπως 
προβλέπεται στο Άρθρο 6.3(β)(iii) της ΣΠ, πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την 
παράγραφο (i) (ΣΤ) της «...λεπτομερούς περιγραφής των πηγών… …των κεφαλαιακών 
αναγκών…». Η λεπτομερής αυτή περιγραφή, καθώς και ο βαθμός ωρίμανσης της 
χρηματοδότησης, απουσιάζει από το υποβληθέν κείμενο. 

2) Τα στοιχεία περιγραφής και τεκμηρίωσης των λεγόμενων ως Πρόσθετων Επενδύσεων 
νοούνται ως προκαταρκτικά, καθότι οι εν λόγω επενδύσεις προς το παρόν φαίνεται να 
ευρίσκονται σε αρχικά στάδια σχεδιασμού. Προτείνεται η επίσπευση των σχετικών 
διαδικασιών ωρίμανσης. 

3) Στην σελίδα 12 του εν θέματι Σχεδίου αναφέρεται· «…η ΟΛΠ ΑΕ έχει αποφασίσει την αίτηση 
παράτασης υποβολής των μελετών για τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις υπ’ αριθμόν Υ.Ε.01, 
Υ.Ε.03, Υ.Ε.04, Υ.Ε.05, Υ.Ε.06, Υ.Ε.10 και Υ.Ε.11-Φάση Β στο Ελληνικό Δημόσιο (ΡΑΛ και Υπ. 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής), η οποία θα συνοδεύεται με αιτιολογική έκθεση των 
λόγων αίτησης παράτασης.»  

Το εν λόγω αίτημα, σύμφωνα με την από 31.01.2018 υποβληθείσα στη Ρ.Α.Λ. αίτηση 
θεραπείας της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που ερείδεται στο Άρθρο 29.3 της ΣΠ, για την υποβολή των 
Σχεδίων Οριστικών Μελετών έως την 31η Οκτωβρίου 2018, αφορά τις Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις (εφεξής Υ.Ε.) υπ’ αρ. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10 και 11 – φάση Β του 
Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ. 

4) Στην σελίδα 15 του εν θέματι Σχεδίου αναφέρεται· «…Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 2016 
ΣΠ, η ανώτατη συνολική διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης ορίζεται στις εκατόν είκοσι 
(120) ημέρες, από την ολοκλήρωση και κατάθεση των μελετών στον Ανεξάρτητο Μηχανικό 
(προβλέπεται έγκριση εντός 30 ημερών) και κατόπιν στην Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της 
Περιφέρειας Αττικής (εντός 90 ημερών)…» 

Κρίνεται ότι τα χρονοδιαγράμματα των εγκρίσεων των λεγομένων Πρόσθετων Επενδύσεων 
θα πρέπει να εκτιμηθούν εκ νέου σε συνάρτηση με τον βαθμό ωρίμανσής τους. 

5) Στις σελίδες 55 και 68 του εν θέματι Σχεδίου αναφέρεται· «Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει 
και του Άρθρου 6.6 της Σ.Π. ο ΟΛΠ δεσμεύεται ότι θα διαβουλευθεί με το Δήμο Πειραιά για 
την κατασκευή έργων (πέραν των Υποχρεωτικών Επενδύσεων) στον Κεντρικό Λιμένα που 
σχετίζονται με την υποδοχή κρουαζιερόπλοιων και των επιβατών αυτών, καθώς και με τις 
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σχετικές υποδομές, τα αποτελέσματα των οποίων θα ληφθούν υπόψη από πλευράς 
κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων». 

Με δεδομένο το εν τοις πράγμασι ατελέσφορον του χρονισμού μεταξύ Σ.Α.Λ και 
Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 
5/2018 της Αρχής, δέον όπως στο εν λόγω Σχέδιο ληφθούν υπ’ όψιν τα προσηκόντως 
επεξεργασμένα αποτελέσματα της προβλεπόμενης, για τη κατάρτιση του Αναπτυξιακού 
Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης, διαβούλευσης, παραταθείσας βάσει της 
73/01/20.02.18 απόφασης της Επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, και υπό το 
πρίσμα των όρων και περιορισμών που απορρέουν από το Άρθρο 4 της ΣΠ. 

Τεχνικές Παρατηρήσεις 

1) Στην σελίδα 14 του εν θέματι Σχεδίου αναφέρεται· «Έχει ήδη εκπονηθεί τροποποίηση της 
Αρχικής ΑΕΠΟ (ΚΥΑ 104050/17.05.2006), που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και όλα τα έργα 
των Υποχρεωτικών και Πρόσθετων Επενδύσεων, η οποία εγκρίθηκε από το ΔΣ του ΟΛΠ και 
έχει υποβληθεί για έγκριση στην αρμόδια Υπηρεσία (ΔΙ.ΠΑ) με αριθμό πρωτοκόλλου: 
37799/08-09-2017.» 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. β) Τεχνική Παρατήρηση, δέον όπως αναδιατυπωθεί η ως άνω 
πρόταση, καθότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν δύναται να εκπονήσει η ίδια τροποποίηση των όρων της 
ΑΕΠΟ. 

2) Στην σελίδα 24 του εν θέματι Σχεδίου αναφέρεται· «Σημειώνεται, ότι μετά από συνεργασία 
του PMD, του Τμήματος Έργων και της Νομικής Υπηρεσίας της ΟΛΠ Α Ε, συντάχθηκε τελικό 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την έκδοση Όρων Δόμησης εντός της Χ.Λ.Ζ., το οποίο 
θα υποβληθεί πρώτα στην ΕΣΑΛ για έγκριση και στη συνέχεια θα προωθηθεί στις Αρμόδιες 
Υπηρεσίες για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, με σκοπό να καθοριστούν οι όροι 
δόμησης/χρήσεις γης του ΟΛΠ. Σε κάθε περίπτωση, για τον τελικό και οριστικό σχεδιασμό 
των έργων, θα ληφθούν υπόψη οι εγκεκριμένες από την ΕΣΑΛ χρήσεις γης/όροι δόμησης.» 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. γ) Τεχνική Παρατήρηση, δέον όπως αναδιατυπωθεί η ως άνω 
πρόταση, καθότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν δύναται να συντάξει η ίδια σχέδιο Προεδρικού 
Διατάγματος, βάσει του οποίου εκδίδονται όροι δόμησης εντός της Χ.Λ.Ζ. 

3) Στο κεφάλαιο 4.4.2 της σελίδας 146 του εν θέματι Σχεδίου, στο οποίο πραγματοποιείται 
αναφορά στο ΕΡΓΟ: «Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα (Σχέδιο της Επενδυτικής 
Περιόδου #5 – Προτεραιότητα II)», απουσιάζουν τα διαγράμματα χρονικού 
προγραμματισμού (διάγραμμα Gantt) και χρηματοροών (cash flow) και ο πίνακας 
προϋπολογισμού των εργασιών του έργου. 

4) Η υπ’ αριθ. 3η εργασία «ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (ΕΥΚΑΜΠΤΑ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΜΑΤΑ) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΔΟΣ ΑΠΟ ΥΠΟΣΚΑΦΕΣ» του πίνακα 4.4 
«Προϋπολογισμός για τη βυθοκόρηση του Κεντρικού Λιμένα Πειραιά» της σελίδας 76 του εν 
θέματι Σχεδίου, ο οποίος αφορά στο ΕΡΓΟ: «Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα (Σχέδιο της 
Επενδυτικής Περιόδου #7 –Προτεραιότητα I)», αφορά εν γένει εργασία συντήρησης 
υποδομών λιμένα και όχι εργασία συντήρησης βυθοκόρησης του λιμένα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

154 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την αποστολή, των ως άνω Παρατηρήσεων της Ρ.Α.Λ. 
επί του κειμένου αναφερομένου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» στη Γενική Γραμματεία 
Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 51/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  31η 

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 9ο: Παροχή Εξουσιοδότησης για Κατακύρωση Πρακτικών της Επιτροπής 

Προμηθειών για προμήθεια α) γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών και β) πλήρων 

συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών 

συστημάτων και υπογραφή των σχετικών συμβάσεων. 

 

Την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00,  τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ. )συνήλθαν στην 31η 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 – Ιάσωντου Πολύδωρου – Άλκη    Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου 

3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου 

4. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου 

5. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου 

6. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ 

7. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα 

8. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 

 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Σοφία Τσιουπλή. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  ΛΙ Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και έφερε ως έκτακτο θέμα, εκτός 
ημερησίας διατάξεως, την παροχή εξουσιοδότησης από το Δ.Σ. της ΡΑΛ περί της 
Κατακύρωσης του υπ. αριθμ. 1/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών (αριθμ. Πρωτ. 
ΡΑΛ 214/01-02-2018)για την προμήθεια πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
συμπεριλαμ-βανομένων λειτουργικών συστημάτων και του υπ. αριθμ. 2/2018 Πρακτικού  
της Επιτροπής Προμηθειών (αριθμ. Πρωτ. ΡΑΛ 258/13-02-2018) για την προμήθεια 
γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών, όπως επίσηςκαι την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων. Τα Μέλη ομοφώνως συμφωνούν στην εισαγωγή του εκτάκτου θέματος. 

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα σε αυτά, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση του Προέδρου 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, 

2. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

3. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’143): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)», όπως ισχύει, 

4. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α’112): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

5. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145) : «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει, 

6. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

7. Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπως ισχύει, 

8. Την ΥΑ 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε 

(5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

(Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017), 

9. Tην από 22.12.2017 με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 636/22.12.17 «Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου» 

της Ρ.Α.Λ. για την προμήθεια πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων, 
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10. Tην από 22.12.2017 με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 637/22.12.17 «Πρόσκληση για επιλογή αναδόχου» 

της Ρ.Α.Λ. για την προμήθεια γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών, 

11. Την 9/2018 Απόφαση του Προέδρου της ΡΑΛ περί της συγκρότησης Επιτροπών Προμηθειών 

και Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και Διαδικασιών 

Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση  της 

λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2018..  

12. Το Πρακτικό 1/2018 της Επιτροπής Προμηθειών της ΡΑΛ, στο οποίο προτείνεται, ύστερα 

από εξέταση των προσφορών, η κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρεία με την 

επωνυμία «HIPACAEBE», καθότι η προσφορά της είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, 

βάσει χαμηλότερης τιμής, σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν 

θέματι Πρόσκλησης. 

13. Το Πρακτικό 2/2018 της Επιτροπής Προμηθειών της ΡΑΛ, στο οποίο προτείνεται, ύστερα 

από εξέταση των προσφορών, η κατακύρωση της εν λόγω προμήθειας στην εταιρεία με την 

επωνυμία «KAS ΕΛΛΑΣ», καθότι η προσφορά της είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομικά, 

βάσει χαμηλότερης τιμής, σύμφωνη με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της εν 

θέματι Πρόσκλησης. 

14. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της ΡΑΛ για το έτος 2018, 

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο της Αρχής για την επικύρωση του υπ. 

αριθμ. 1/2018 Πρακτικού της Επιτροπής Προμηθειών (αριθμ. Πρωτ. ΡΑΛ 214/01-02-2018) 

για την προμήθεια πλήρων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, 

συμπεριλαμβανομένων λειτουργικών συστημάτων, και του υπ. αριθμ. 2/2018 Πρακτικού  

της Επιτροπής Προμηθειών (αριθμ. Πρωτ. ΡΑΛ 258/13-02-2018) για την προμήθεια 

γραφείων, ερμαρίων και καρεκλών και την περαιτέρω υπογραφή των συμβάσεων 

ανάθεσης προμηθειών με τις εταιρείες που προσέφεραν σε εκάστη περίπτωση την πλέον 

συμφέρουσα οικονομικά, βάσει χαμηλότερης τιμής, προσφορά. 

 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

                                                                              Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος  
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ΑΠΟΦΑΣΗ 52/2018  

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 1 η  

ΘΕΜΑ 5ο: Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων περί του 

Σχεδίου της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Μέτρα και όροι για 

τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα 

πλοία και καταλοίπων φορτίου στο πλαίσιο εφαρμογής της οδηγίας 

2000/59/ΕΚ όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Αντικατάσταση της υπ. αριθ. 

8111.1/41/09 (Β΄ 412) Κοινής Υπουργικής Απόφασης.» των Υπουργείων 

Εσωτερικών – Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας –

Τουρισμού - Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Την 1η Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 31η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος  Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά σε 
Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.) επί του εν 
θέματι Σχεδίου της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (εφεξής Σχέδιο ΚΥΑ) σε 
αντικατάσταση της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 (Β’ 412) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, μετά των 
παραρτημάτων αυτής, (εφεξής ΚΥΑ) των Υπουργείων Εσωτερικών – Οικονομίας και 
Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων – Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Σχέδιο ΚΥΑ κοινοποιήθηκε μαζί με την δημοσίευση 
του Σχεδίου τροποποίησης της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως εκ 
τούτου θεωρείται πιθανό το ενδεχόμενο να παραστεί η ανάγκη επικαιροποίησης του 
Σχεδίου ΚΥΑ σύμφωνα με τους όρους της νέας δημοσιευθείσας Οδηγίας. Έπειτα δίδει το 
λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 
26.02.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα 
Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης 
υπόθεσης και την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ιστορικό 

1) Στις 17/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 73/17.01.18) κοινοποιήθηκε, με το διαβιβασθέν 
έγγραφο της Διεύθυνσης Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (εφεξής ΥΝΑΝΠ), στη Ρ.Α.Λ. το εν θέματι Σχέδιο ΚΥΑ και ζητήθηκε η 
διατύπωση σχολίων και παρατηρήσεων της Αρχής (Ρ.Α.Λ.) επί του εν λόγω Σχεδίου. 

Νομικό Πλαίσιο 

1) Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 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». 

2) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως το 
Άρθρο 113. 

3) Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

4) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) ΚΥΑ 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 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». 

6) Τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία του 
1973, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης 
του 1978 (MARPOL 73/78). 
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7) Την ΟΔΗΓΙΑ 2000/59/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης 
Νοεμβρίου 2000 «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου 
και καταλοίπων φορτίου». 

8) Την Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ «σχετικά με 
τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την 
κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ και την τροποποίηση της οδηγίας 2009/61/ΕΚ και της 
οδηγίας 2010/65/ΕΕ»  

9) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

Υπαγωγή – Αιτιολογικό 

Άρθρο 2 «Ορισμοί» 

1. Για τους σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως: 

α. «πλοίο»: το σκάφος κάθε τύπου που δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον, 
συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των 
καταδυομένων και των πλωτών ναυπηγημάτων, 

β. «σύμβαση MARPΟL 73/78»: η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας 
από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του έτους 
1978 και όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

γ. «απόβλητα που παράγονται στα πλοία»: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των 
λυμάτων, και κατάλοιπα πλην των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη 
λειτουργία ενός πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Παραρτημάτων Ι, IV,V και 
VI της σύμβασης MARPΟL 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα με το φορτίο απορρίμματα, 
όπως ορίζονται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της σύμβασης MARPΟL 
73/78. Στα απόβλητα που παράγονται στα πλοία δεν συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα 
που προέρχονται από επιχειρήσεις απορρύπανσης και από τις δραστηριότητες επισκευής 
που πραγματοποιούνται σε ναυπηγεία ή ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες, 

δ. «κατάλοιπα φορτίου»: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που 
παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την περάτωση 
των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των 
υπερχειλίσεων και των διαρροών κατά τη φόρτωση/ εκφόρτωση, 

ε. «λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής»: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που 
είναι ικανή να δέχεται απόβλητα που παράγονται στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου,  

στ. «αλιευτικό σκάφος»: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για 
την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων, 

ζ. «σκάφος αναψυχής»: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή 
ψυχαγωγικούς σκοπούς ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, 

η. «λιμένας»: θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και 
εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων 
των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, 

θ. «φορέας διαχείρισης λιμένων»: οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιμένες της 
περιοχής αρμοδιότητάς του (π.χ. Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά 
Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις). Στον 
όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικές 
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παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία εφαρμόζεται η 
απόφαση αυτή, 

ι. «ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο 
μπορεί, κατόπιν συναίνεσης του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του λιμένα, να αναλάβει την 
παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από 
τα πλοία. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις κατά νόμο 
απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων, 

ια. «θαλάσσιο αγκυροβόλιο»: Καθορισμένη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμένα, που βρίσκεται 
εκτός της περιοχής αρμοδιότητας φορέα διαχείριση λιμένα, στην οποία επιτρέπεται η 
βραχυχρόνια ή μακροχρόνια αγκυροβολία πλοίων και η διενέργεια εμπορικών πράξεων. 

2. Τα «απόβλητα που παράγονται στα πλοία» και τα «κατάλοιπα φορτίου», όπως ορίζονται 
στα εδάφια (γ) και (δ), θεωρούνται και αναφέρονται παρακάτω ως απόβλητα, κατά την 
έννοια του άρθρου 11 εδάφιο 1 του Ν.4042/2012 «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» (ΦΕΚ Α’ 24)». 

Πρόταση επί του Άρθρου 2 παρ.1γ: 

Δέον όπως υπάρξει πρόβλεψη, τόσο στον ορισμό «απόβλητα που παράγονται στα πλοία» 
των διατάξεων του Άρθρου 2 παρ. 1γ όσο εν γένει στο Σχέδιο ΚΥΑ, και για τα απόβλητα που 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Παραρτήματος II της MARPOL 73/78 «Κανονισμοί για 
τον έλεγχο της ρύπανσης από υγρές επιβλαβείς ουσίες χύδην», όπως προβλέπει το Σχέδιο 
της υπό αναθεώρηση Οδηγίας (2000/59/ΕΚ), προκειμένου να επιτευχθεί η 
αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεών της. 

Πρόταση επί του Άρθρου 2 παρ.1θ: 

Δέον όπως περιληφθούν στον ορισμό «Φορέας διαχείρισης λιμένων» των διατάξεων του 
Άρθρου 2 παρ. 1θ και τα δυνάμει του Άρθρου 140 παρ. 8 του Ν.4504/2017 τυχόν ήδη ή στο 
μέλλον συσταθέντα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία. Επίσης κρίνεται σκόπιμο από 
μεθοδολογικής πλευράς αλλά και χάριν ενιαίας ρύθμισης και αντιμετώπισης να 
προστεθούν ως «Φορείς διαχείρισης λιμένων» τυχόν ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες 
διαχειρίζονται λιμενικές εγκαταστάσεις (π.χ λιμένας Αστακού), όσο και οι ιδιωτικές 
εταιρείες που διαχειρίζονται λιμένες / τερματικά που εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες, καθώς 
επίσης και οι μαρίνες. 

Άρθρο 4 «Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής» 

1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, κατάλληλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν 
συνήθως τον λιμένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων. 

2. Προς επίτευξη της καταλληλότητας, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές να 
δεχθούν τις κατηγορίες και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν συνήθως τον 
λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του λιμένα, το μέγεθος 
και τη γεωγραφική θέση του λιμένα, τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν και 
τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9. 
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3. Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων μπορεί να 
παρέχεται απευθείας από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης λιμένα ή/και από αναδόχους 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Σε κάθε περίπτωση για την παροχή των υπηρεσιών 
θα πρέπει να διατίθενται σε ισχύ όλες οι προβλεπόμενες άδειες/εγκρίσεις. 

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων από κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο είναι η εγγραφή του στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α) του 
άρθρου 2 της αριθ. 4394/4026/2016 (Β’ 2992) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως 
ισχύει. 

5. Η δραστηριοποίηση αναδόχου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων σε κάθε λιμένα είναι 
δυνατή μόνο κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου φορέα διαχείρισης λιμένα και σύμφωνα με τις 
απαιτήσεις του Νόμου 4504/2017 (Α΄ 184) όπου αυτό εφαρμόζεται. Για τον σκοπό αυτό και 
με μέριμνα του αρμόδιου φορέα διαχείρισης λιμένα θα τηρείται επικαιροποιημένος 
κατάλογος με τα στοιχεία των αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων (ανά 
κατηγορία αποβλήτου) που δραστηριοποιούνται στο λιμένα. Ο ανωτέρω κατάλογος καθώς 
και τυχόν τροποποιήσεις αυτού θα πρέπει να κοινοποιούνται στην αρμόδια Λιμενική Αρχή 
και στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Ο ανωτέρω κατάλογος θα πρέπει να είναι διαθέσιμος σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης διαθέτει ιστοσελίδα θα πρέπει να τον 
αναρτήσει σε αυτή. 

6. Οι λιμένες που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 θα πρέπει με 
μέριμνα του αρμόδιου φορέα διαχείρισης να συμμορφωθούν με τις διατάξεις αυτού και 
του άρθρου 105 του Νόμου 4504/2017 (Α΄ 184). 

7. Με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ), γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τυχόν καταγγελίες ανεπάρκειας των 
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής. 

Πρόταση επί του Άρθρου 4 παρ.4: 

Οι όροι εγγραφής στο Η.Μ.Α. θα πρέπει να είναι οι ίδιοι για όλους τους ενδιαφερόμενους 
ανά κατηγορία, να τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης και της 
αναλογικότητας και να μην δημιουργούν εμπόδια εισόδου στην αγορά, τουλάχιστον για τα 
ευρωπαϊκά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της Συνθήκης για τη 
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σ.Λ.Ε.Ε.) περί ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών και 
ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων εντός της Ένωσης. 

Δέον όπως υπάρξει πρόβλεψη πιστοποίησης των εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων 
πλοίου όπως αναφέρονται στα Άρθρα 14 και 15 του παρόντος Σχεδίου ΚΥΑ. Προτείνεται η 
σύνταξη ειδικού μητρώου εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίων εντός του Η.Μ.Α. 

Πρόταση επί του Άρθρου 4 παρ.5: 

Δέον όπως υπάρξει πρόβλεψη για υποχρεωτική ανάρτηση σε ιστοσελίδα του Φορέα 
Διαχείρισης του καταλόγου αναδόχων ανά κατηγορία αποβλήτου. 

Πρόταση επί του Άρθρου 4 παρ.7: 

Δέον όπως αναφέρεται και η Ρ.Α.Λ. στην εν λόγω διάταξη, καθότι τυγχάνει αρμόδια να 
κρίνει επί τυχόν καταγγελιών που αφορούν στην αγορά των λιμενικών υπηρεσιών 
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διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, σύμφωνα με τα άρθρα 113, 114 
και 132 παρ. 1, 3, 5 του Ν. 4389/2016 και τον Κανονισμό Διερεύνησης Καταγγελιών της 
Αρχής (ΦΕΚ Β’ 1923/2017) 

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 7 ως εξής:  

«7. Με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ), γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στη Ρ.Α.Λ., τυχόν καταγγελίες 
ανεπάρκειας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής.» 

Άρθρο 5 «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» 

1. Για τις ως άνω λιμενικές εγκαταστάσεις καταρτίζεται και εφαρμόζεται για κάθε λιμένα, με 
μέριμνα και ευθύνη του φορέα διαχείρισης αυτού, κατάλληλο σχέδιο παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο ονομάζεται στο εξής χάριν συντομίας «σχέδιο» , κατόπιν 
διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδίως με τους χρήστες του λιμένα ή τους 
εκπροσώπους αυτών, με γνώμονα τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 6,7,10,12 και του 
Παραρτήματος Ι. 

2. Τα σχέδια μπορούν, κατόπιν συμφωνίας των αρμόδιων φορέων διαχείρισης λιμένων, να 
καταρτίζονται-συμπληρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο, για περισσότερους τους ενός 
λιμένες, με τη δέουσα συμμετοχή του κάθε λιμένα υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται 
για κάθε επιμέρους λιμένα ποιες εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιες 
είναι διαθέσιμες. 

3. Οι μικροί λιμένες (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, καταφύγια τουριστικών σκαφών κάθε μορφής 
κ.λπ.) που δεν διαθέτουν φορέα διαχείρισης, καθώς και οι λιμένες οι οποίοι δεν διαθέτουν 
εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, μπορούν να ενταχθούν στο 
σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων άλλου λιμένα πλαίσιο εφαρμογής του 
άρθρου 41 του Ν. 4256/2014. 

4. Τα σχέδια καταρτίζονται με ευθύνη των φορέων διαχείρισης λιμένων και υποβάλλονται 
μετά την έγκριση τους από το αρμόδιο όργανο του φορέα διαχείρισης στη Διεύθυνση 
Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε 
ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που το σχέδιο δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει 
επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας, η ανωτέρω Διεύθυνση, το αργότερο εντός είκοσι 
(20) ημερών από την παραλαβή του, ενημερώνει εγγράφως τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης 
λιμένα, ο οποίος υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου το σχέδιο. Εφόσον το σχέδιο καλύπτει 
επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας, η Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών 
διαβιβάζει ηλεκτρονικά το σχέδιο στην αρμόδια Λιμενική Αρχή και στην αρμόδια Υπηρεσία 
περιβάλλοντος της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης για διατύπωση απόψεων. Εντός (01) 
ενός μηνός από την ημερομηνία παραλαβής των σχεδίων, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες 
υποχρεούνται να διαβιβάσουν τη γνωμοδότησή τους στη Διεύθυνση Λιμενικών και 
Κτηριακών Υποδομών, κοινοποιώντας τη παράλληλα στον αρμόδιο φορέα διαχείρισης 
λιμένα. Η παράλειψη των ανωτέρω φορέων να γνωμοδοτήσουν εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας δεν κωλύει την πρόοδο της διοικητικής διαδικασίας έγκρισης του σχεδίου. Η 
έγκριση του σχεδίου πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 

5. Μετά την έγκριση του σχεδίου ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης λιμένα θα πρέπει να προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή του, συμπεριλαμβανομένης της 
περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων/διαδικασιών εφόσον απαιτείται. 
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6. Η έγκριση των σχεδίων ισχύει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται στην 
εγκριτική απόφαση και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. Για το χρονικό 
διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος για την 
επικαιροποίηση του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και της ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας έγκρισής του με την έκδοση της σχετικής απόφασης, το υφιστάμενο 
εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων διατηρείται σε ισχύ. Ως 
εμπρόθεσμη υποβολή ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον τρείς μήνες πριν τη λήξη 
ισχύος της υφιστάμενης έγκρισης. 

7. Πέραν των αναφερομένων στην παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου τα σχέδια 
επανυποβάλλονται προς έγκριση από τους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων κάθε 
φορά, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Αλλαγή του φορέα διαχείρισης του λιμένα. 

β. Σημαντική αύξηση ή μείωση του αριθμού ή του τύπου των πλοίων που καταπλέουν στο 
λιμένα. 

γ. Σημαντική αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου. 

8. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από την οικεία Λιμενική 
Αρχή με τη συνδρομή των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) των 
Περιφερειών εφόσον απαιτηθεί, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ύπαρξης καταγγελιών για 
ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής ή παραβιάσεων της νομοθεσίας που 
αφορά στην παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων. 

9. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται σε εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Αποβλήτων και να υποβάλουν ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος 
Μαρτίου του επόμενου έτους, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 43942/4026/2016. Οι φορείς 
διαχείρισης λιμένων υποβάλουν, επίσης, μέχρι το τέλος Μαρτίου κάθε έτους στην αρμόδια 
Λιμενική Αρχή ετήσια έκθεση με πληροφορίες που αφορούν στον αριθμό των πλοίων που 
κατέπλευσαν στο λιμένα, τον αριθμό των πλοίων που παρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα 
φορτίου, τυχόν προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου και για 
τη διαδικασία που αυτά αντιμετωπίστηκαν. 

10. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμένων, αποτελούν αναπόσπαστο 
μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας τους και θα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. Για τους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως 
απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 αναρτώνται 
υποχρεωτικά στις αντίστοιχες ιστοσελίδες των φορέων διαχείρισης των λιμένων καθώς και 
στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Πρόταση επί του Άρθρου 5 παρ.4: 

Δέον όπως υπάρξει η πρόβλεψη, αναφορικά με την κατάρτιση Σχεδίων παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, για τη θέσπιση ασυμβίβαστου 
μεταξύ μελετητή και παρόχου. 

Πρόταση επί του Άρθρου 5 παρ.6: 

Ένεκα των γεγονότων ότι α) εντάσσονται στην υποχρέωση της συλλογής των αποβλήτων 
όλοι οι λιμένες και όχι μόνον οι των κατηγοριών του Παραρτήματος III της υπ’ αριθ. 
8111.1/41/09 (Β’ 412) λιμένες, β) εντάσσονται απόβλητα που εμπίπτουν στο πεδίο 
εφαρμογής του παραρτήματος VI MARPOL και γ) σύμφωνα με το προς αντικατάσταση της 
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ΕΚ/59/2000 Σχέδιο της Οδηγίας αναμένεται η ένταξη και των αποβλήτων του 
παραρτήματος II MARPOL, έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του διοικητικού φόρτου, 
καθότι θα προκύψει ανάγκη επικαιροποίησης όλων των εν λόγω Σχεδίων. 

Δέον όπως εξετασθεί το ενδεχόμενο επιμήκυνσης του χρόνου ισχύος των Σχεδίων 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, το οποίο 
προϋποθέτει αντιστοίχως την συμφωνία του ως προς τη διάρκεια ισχύος των εν λόγω 
Σχεδίων που προβλέπονται στο Σχέδιο της Οδηγίας ΕΚ/59/2000, η οποία είναι τριετής. 
Επιπροσθέτως, προτείνεται η πρόβλεψη για την κατάρτιση νέου Σχεδίων παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων να πραγματοποιείται σε έξη (6) 
αντί τριών (3) μηνών πριν την λήξη του παλαιού. 

Πρόταση επί του Άρθρου 5 παρ.7α: 

Δέον όπως υπάρξει αναδιατύπωση και περεταίρω διευκρίνιση του στοιχείου α στην παράγ. 
7 του Άρθρου 5, αναφορικά με την επανυποβολή προς έγκριση των Σχεδίων παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, καθ’ ότι οι προβλέψεις του 
εδαφίου τυγχάνουν δυσερμήνευτες. 

Πρόταση επί του Άρθρου 5 παρ.8: 

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 8 ως εξής:  

«8. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από την οικεία 
Λιμενική Αρχή με τη συνδρομή των Κλιμακίων Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος 
(Κ.Ε.Π.ΠΕ.) των Περιφερειών εφόσον απαιτηθεί, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις ύπαρξης 
καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής ή παραβιάσεων 
της νομοθεσίας που αφορά στην παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων. Η ΡΑΛ, σε 
συνεργασία με τις αρχές της προηγούμενης περιόδου, επιλαμβάνεται σχετικά με τις 
ανωτέρω περιπτώσεις, ύστερα από καταγγελία ή κατόπιν διενέργειας αυτεπάγγελτης 
έρευνας, σύμφωνα με τα άρθρα 113, 114 και 132 παρ. 1, 3, 5 του Ν. 4389/2016 και τον 
Κανονισμό Διερεύνησης Καταγγελιών της Αρχής (ΦΕΚ Β’ 1923/2017).» 

Άρθρο 8 «Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία» 

1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων μεριμνούν ώστε το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, να καλύπτεται με την είσπραξη 
τέλους από τα πλοία. 

2. Τα συστήματα κάλυψης του κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής 
πρέπει να μην παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα παραπάνω απόβλητα στη 
θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές στα πλοία, πλην των 
αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: 

α. όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή 
όχι. Στις σχετικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση του τέλους 
στα λιμενικά τέλη ή η επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους των παραπάνω αποβλήτων. Τα 
τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία, τον 
τύπο και το μέγεθος του πλοίου, 

β. το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος που αναφέρεται στο 
εδάφιο (α), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που 
παράγονται στα πλοία και που παραδίδονται πραγματικά, 
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γ. επιτρέπεται η μείωση των τελών, εάν η περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο 
σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να 
αποδείξει στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων ότι το πλοίο παράγει μειωμένες 
ποσότητες αποβλήτων. 

3. Τα τέλη της παραγράφου 2(α) για τους λιμένες των οποίων οι φορείς διαχείρισης 
υπάγονται στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και 
Οργανισμοί» (Α΄ 314) εγκρίνονται με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν σχετικής πρότασης του 
αρμόδιου φορέα διαχείρισης. 

4. Για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας τα τέλη της παραγράφου 2(α) περιγράφονται στα 
σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. Τροποποιήσεις εγκρίνονται από τη Γενική 
Γραμματεία Λιμένων,  Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

5. Τα τέλη της παραγράφου 2(β) καθορίζονται από τον αρμόδιο φορέα διαχείρισης του λιμένα 
σε συνεργασία με τους αναδόχους παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και θα πρέπει με 
μέριμνα του αρμόδιου φορέα διαχείρισης του λιμένα να είναι διαθέσιμα σε κάθε 
ενδιαφερόμενο. 

6. Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ 
υποχρεούνται στην παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία αυτά και στην 
καταβολή αναλόγου τέλους. 

7. Τα επιβαλλόμενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με διαφάνεια, να μην 
εισάγουν διακρίσεις, και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών 
που προσφέρονται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται. Το ύψος των τελών και η βάση 
υπολογισμού τους θα πρέπει να διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων, από τους 
φορείς διαχείρισης αυτών, όταν ζητούνται. 

8. Τα τέλη καταβάλλονται στον φορέα διαχείρισης του κάθε λιμένα με μέριμνα του πλοιάρχου 
ή του νομίμου εκπροσώπου του πλοίου. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης 
των τελών στους φορείς διαχείρισης των λιμένων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ.10 
του άρθρου 20 του Ν. 3622/07. 

Πρόταση επί του Άρθρου 8 παρ.5: 

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του Άρθρου 15 του Κανονισμού ΕΕ/2017/352, «Οι πάροχοι 
λιμενικών υπηρεσιών θέτουν στην διάθεση των χρηστών του λιμένα επαρκείς πληροφορίες 
σχετικά με το είδος και το ύψος των τελών λιμενικών υπηρεσιών», επίσης στο σημείο (48) 
του Προοιμίου του ιδίου Κανονισμού αναφέρεται ότι: «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 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». 

Δέον όπως υπάρξει πρόβλεψη για υποχρεωτική ανάρτηση σε ιστοσελίδα του Φορέα 
Διαχείρισης ή/και του παρόχου του ονομαστικού τιμοκαταλόγου των υπηρεσιών ανά 
κατηγορία αποβλήτου. 

Άρθρο 12 «Συνοδευτικά μέτρα» 

1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων: 
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α. λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι πλοίαρχοι, το προσωπικό 
των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και τα λοιπά ενδιαφερόμενα πρόσωπα 
ενημερώνονται δεόντως για τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
παρούσας και ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις αυτές, 

β. λαμβάνουν μέτρα ώστε, να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων της 
παρούσας Κ.Υ.Α, κατά τη συνεργασία τους με εμπορικούς οργανισμούς, 

γ. διασφαλίζουν τη δέουσα εξέταση των στοιχείων που κοινοποιούν οι πλοίαρχοι σύμφωνα 
με το άρθρο 6, 

δ. μεριμνούν ώστε οι διαδικασίες για τη χρήση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής να 
είναι απλές και να διεκπεραιώνονται με ταχύτητα προκειμένου να δοθεί κίνητρο στους 
πλοιάρχους να χρησιμοποιούν αυτές τις λιμενικές εγκαταστάσεις και να αποφεύγονται 
αδικαιολόγητες καθυστερήσεις των πλοίων, 

ε. μεριμνούν ώστε να διαβιβάζεται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίγραφο 
των καταγγελιών για ανεπάρκεια των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, οι οποίες 
αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 3, 

στ. είναι υπόχρεοι στην καταβολή αποζημίωσης λόγω αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην 
παράδοση ή την παραλαβή αποβλήτων που παράγονται στα πλοία ή καταλοίπων φορτίου. 

2. Οι φορείς διαχείρισης των λιμένων και οι ανάδοχοι παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων: 

α. μεριμνούν ώστε η επεξεργασία, ανάκτηση και τελική διάθεση των αποβλήτων που 
παράγονται στα πλοία και των καταλοίπων φορτίου να πραγματοποιούνται σύμφωνα με το 
Νόμο 4042/2012 (Α΄ 24) «Ποινική Προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/99/ΕΚ – Πλαίσιο παραγωγής και διάθεσης αποβλήτων – Εναρμόνιση με την 
Οδηγία 2008/98/ΕΚ – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής», το Νόμο 2939/01 (Α΄ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση 
των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής 
Διαχείρισης Συσκευασιών και άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις», το Ν. 4496/2017 
«Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.» (Α' 170), την ΚΥΑ 
50910/2727/2003 (Β′ 1909) «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, 
Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», το Π.Δ. 82/2004 «Μέτρα, όροι και 
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (Α΄ 64), την 
ΚΥΑ 13588/725/2006 «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων…» (Β΄ 
383) , την ΚΥΑ οικ. 62952/5384/2016 (ΦΕΚ Β 4326) «Έγκριση Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015», την Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου 49 της 15-12-2015 (Α΄ 174) «Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης 
Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Περιβάλλοντος και 
ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 31 του Ν. 4342/2015» όπως ισχύουν κάθε φορά, τη λοιπή 
σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών. 

β. μεριμνούν ώστε να βρίσκονται σε ισχύ όλες οι απαραίτητες από την ισχύουσα νομοθεσία, 
άδειες για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου. 

γ. μεριμνούν για την τήρηση των περιβαλλοντικών και τελωνειακών διατάξεων και των 
κανονισμών λειτουργίας των λιμένων, σύμφωνα μη την ισχύουσα νομοθεσία. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

168 

 

δ. μεριμνούν για την καταχώρηση σε ψηφιακή βάση δεδομένων των στοιχείων του εντύπου 
του Παραρτήματος ΙΙ που τους κοινοποιούν οι πλοίαρχοι των πλοίων, σύμφωνα με το 
άρθρο 6, καθώς επίσης και των πληροφοριών που αφορούν τις ποσότητες των αποβλήτων, 
ανά κωδικό ΕΚΑ, που παρελήφθησαν από τα πλοία και τη διαδικασία/χώρο της τελικής 
νόμιμης διάθεσής τους. 

ε. μεριμνούν για την πιστή εφαρμογή του σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 

στ. μεριμνούν για τη χωριστή συλλογή-μεταφορά των επιμέρους υλικών συσκευασίας ή άλλων 
ρευμάτων αποβλήτων, τα οποία έχουν χωριστά συλλεχθεί από πλοία. 

ζ. Η νόμιμη κατοχή, επεξεργασία και διάθεση των επικινδύνων αποβλήτων τεκμαίρεται από 
το έντυπο αναγνώρισης, που συνοδεύει τα απόβλητα. Εκτός των αναφερομένων στην ΚΥΑ 
13588/725/2006 φορέων, αντίγραφα των εντύπων αναγνώρισης θα πρέπει να τηρούνται 
και από τον φορέα διαχείρισης του λιμένα για τρία έτη. Για τα μη επικίνδυνα απόβλητα, 
μπορούν να χορηγούνται οι αντίστοιχες του εντύπου αναγνώρισης βεβαιώσεις παράδοσης, 
παραλαβής και διάθεσης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων. 

3. Η παράδοση αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου θεωρείται ως 
θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία κατά την έννοια του άρθρου 79 του κανονισμού του 
Συμβουλίου (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως κοινοτικού 
τελωνειακού κώδικα. Οι τελωνειακές αρχές δεν απαιτούν την κατάθεση συνοπτικής 
διασάφησης σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα. 

Πρόταση επί του Άρθρου 12 παρ. 1: 

Προτείνεται η τροποποίηση της παρ. 1 ως εξής:  

«1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων, είτε παρέχουν οι ίδιοι τις υπηρεσίες είτε έχουν 
συμβληθεί με ανάδοχο / υποπαραχωρησιούχο:» 

Πρόταση επί του Άρθρου 12 παρ. στ: 

Δέον όπως υπάρξει πρόβλεψη και για την παροχή κινήτρων, αναφορικά με την παράδοση 
διαχωρισμένων αποβλήτων, απορριμμάτων και λυμάτων από τα πλοία, προς ενίσχυση της 
πολιτικής για την ανακύκλωση, τα οφέλη της οποίας δεν αφορούν μόνο της προστασία του 
περιβάλλοντος αλλά και την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

α. Στην υπό αντικατάσταση 8111.1/41/09 (Β΄ 412) ΚΥΑ υπήρχε αναφορά (Άρθρο 17 
«Ειδικές διατάξεις») στα απόβλητα που προέρχονται από επιχειρήσεις απορρύπανσης. 
Επίσης, στο Άρθρο 2 «Ορισμοί» παρ. 1γ του Σχεδίου ΚΥΑ ως «απόβλητα που παράγονται 
στα πλοία» δεν συμπεριλαμβάνονται τα απόβλητα που προέρχονται από επιχειρήσεις 
απορρύπανσης και από τις δραστηριότητες επισκευής που πραγματοποιούνται σε 
ναυπηγεία ή ναυπηγοεπισκευαστικές ζώνες. Θα πρέπει να αναφερθεί το νομικό πλαίσιο 
διαχείρισής τους. 

β. Αν και στις διατάξεις του Σχεδίου ΚΥΑ εντάσσονται και τα απόβλητα που εμπίπτουν 
στο πεδίο του Παραρτήματος VI της MARPOL, παρά ταύτα φαίνεται να μην 
πραγματοποιείται περεταίρω αναφορά. 
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γ. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 5 του Σχεδίου ΚΥΑ «Σχέδια παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων» του Σχεδίου ΚΥΑ φαίνεται να μην πραγματοποιείται αλλαγή, σε 
σχέση με την υπό αντικατάσταση 8111.1/41/09 (Β΄ 412) ΚΥΑ, αναφορικά με το περιεχόμενο 
και στον τρόπο εκπόνησης των Σχεδίων Παραλαβής και Διαχείρισης των Αποβλήτων. Δέον 
όπως συνταχθούν προδιαγραφές των εν λόγω Σχεδίων κοινές ανά κατηγορία χρήσης και 
μεγέθους λιμένα. 

δ. Ο διαχωρισμός σε στερεά και υγρά απόβλητα οδηγεί σε διάτμηση των αποβλήτων 
κατά Παραρτημάτων της MARPOL 73/78 [π.χ. α) στερεά απόβλητα υπάρχουν και στο 
Παράρτημα I της MARPOL και β) τα απόβλητα του παραρτήματος VI της MARPOL 
αποτελούνται από ιλύ και νερό].  

ε. Στην υπό αντικατάσταση 8111.1/41/09 (Β΄ 412) ΚΥΑ προτείνεται η προσθήκη 
εδαφίου που θα αναφέρεται σε ανάγκη εκπόνησης ΚΥΑ από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος 
και Ναυτιλίας, με την οποία θα πραγματοποιείται κωδικοποίηση/αντιστοίχιση-συσχέτιση 
των κατηγοριών ΕΚΑ σε σχέση με τις κατηγορίες αποβλήτων MARPOL 73/78, προκειμένου 
να διασφαλισθεί η επάρκεια των παρόχων στις παρεχόμενες υπηρεσίες και η τελική 
διάθεση των αποβλήτων. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την περαιτέρω επεξεργασία, καθώς και νομοτεχνική 
εξειδίκευση του Σχεδίου ΚΥΑ και όπως υποβληθεί η πρόταση επί του Σχεδίου ΚΥΑ της Ρ.Α.Λ. 
προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 53/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 2 η
 

 
ΘΕΜΑ 5ο:  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Ρ.Α.Λ. 2018. 

Την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 32η 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 Πρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

3. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

4. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

5. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 

 
1. Τορουνίδης Αθανάσιος  

2. Βελουδογιάννη Ελένη   

3. Κορκίδης Βασίλειος  

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος αναπτύσσει συνοπτικά την  με αρ. πρωτ. 

338/12.03.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα 

Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 
 

Νομικό Πλαίσιο 
1. Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 
2. Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
3. Το π.δ. 19/2016 (ΦΕΚ 28 Α’): «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει, 
4. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 
 
Ιστορικό  
Ορισμένοι ΚΑΕ εξόδων του Προϋπολογισμού της τρέχουσας χρήσης 2018, ο οποίος 
καταρτίστηκε από τη Ρ.Α.Λ. στις 29.12.2017 και εγκρίθηκε με απόφαση από τους 
Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών την 16.01.2018,  
εμφανίζουν απόκλιση και χρήζουν τροποποίησης.  
 
Αιτιολογικό 
Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 125 του Ν. 4389/2016 «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.» 

Προτάθηκε η αυξομείωση διαφόρων ΚΑΕ Εξόδων τρέχουσας χρήσης 2018 μεταξύ των ΚΑΕ 

ίδιας της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα: 

α) Μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0439 «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων που 

εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» κατά 10.000 €, για το τρέχον έτος 2018 με ισόποση αύξηση της 

πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0411 «Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 

ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» της ίδιας ομάδας, προκειμένου να δύναται η 

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων να αναθέτει σε δικηγόρους την εκπροσώπησή της ενώπιον 

Δικαστηρίων και την εκπόνηση νομικών γνωμοδοτήσεων.  

β) Μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0224 «Οικογενειακή Παροχή» κατά 1.500,00 €, για το 

τρέχον έτος 2018 με ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0227 «Προσωπική Διαφορά» 

της ίδιας ομάδας, προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για την προσήκουσα καταβολή 

των αποδοχών του στελέχους της Ρ.Α.Λ. Δρ. Θεοδώρας Γιαντσή. 

ως ακολούθως:  
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ΚΑΕ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΚΑΕ 
ΑΡΧΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΟΣΟ 

ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΠΟΣΟ 

ΑΥΞΗΣΗΣ 
ΤΕΛΙΚΗ 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

0411 Αμοιβές νομικών 
που εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του 
ελεύθερου 
επαγγελματία 

2.000,002  10.000,00 12.000,00 

0439 Λοιπές αμοιβές 
νομικών προσώπων 
που εκτελούν ειδικές 
υπηρεσίες 

58.000,00 10.000,00  48.000,00 

0227 Προσωπική Διαφορά 0  1.500,00 1.500,00 

0224 Οικογενειακή 
Παροχή 

7.000,00 1.500,00  5.500,00 

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού της 

τρέχουσας χρήσης 2018, με την μεταφορά απαραίτητων κονδυλίων για όσους ΚΑΕ 

εμφανίζουν απόκλιση και χρήζουν αναμόρφωσης, με σκοπό την ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία της Αρχής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε Ολομέλεια και σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Την αναμόρφωση-μεταφορά απαραίτητων κονδυλίων του Προϋπολογισμού χρήσης 2018 

της Ρ.Α.Λ. με α) Μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0439 «Λοιπές αμοιβές νομικών προσώπων 

που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες» κατά 10.000 €, για το τρέχον έτος 2018 με ισόποση 

αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0411 «Αμοιβές νομικών που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 

την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» της ίδιας ομάδας και β) Μείωση της πίστωσης 

του Κ.Α.Ε. 0224 «Οικογενειακή Παροχή» κατά 1.500,00 €, για το τρέχον έτος 2018 με 

ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 0227 «Προσωπική Διαφορά» της ίδιας ομάδας. 

 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 
 
 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 

                                                           
2
 Τα ποσά υπολογίζονται σε ΕΥΡΩ. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 2 η
 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω

Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες

μηνιαίες αποδοχές. 

 

Την 14η Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 32η 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 Πρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

3. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

4. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

5. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

 

ΑΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 

1. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

2. Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

3. Κορκίδης Βασίλειος 

 

Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.   

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  ΛΙ Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

174 

 

Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’αρ. 

πρωτ. 319/08-03-2018 Εισήγησή του σχετικά με την πλήρωση της θέσης δικηγόρου στη 

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες μηνιαίες αποδοχές 

σύμφωνα με την 113/20-3-2017 προκήρυξη της Αρχής.  

Ακολούθως, τα μέλη της Αρχής  λαμβάνοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του 

Προέδρου της και έχοντας ειδικώτερα υπόψη: 

1. Τον. 4389/2016  «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’94), όπως ισχύει, 

2. Το ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’45), όπως ισχύει, 

3. Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει, 

4. Την  ΥΑ 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε 

(5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

(Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017), 

5. Το ν. 4194/2013 «Κώδικας περί Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α’ 208), και ιδίως τα άρθρα 42-45,  

6. Το ν. 4354/2015  «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 

και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ Α’176), και ιδίως το κεφ. Β’ άρθρα 7 έως 35, 

7. Τη  σχετική έγκριση της Ρ.Α.Λ. της 13ης Συνεδρίασης της 19.12.2016 (ΘΕΜΑ 3), 

8. Την υπ' αρ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ / Φ. ΕΓΚΡ/8/30942 απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 2§1 ΠΥΣ 

33/2006, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη (1) δικηγόρου με έμμισθη εντολή της Ρ.Α.Λ., 

9. Το ν. 2190/1994 Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση 

θεμάτων διοίκησης (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει, και ιδίως το άρθρο 14 παρ. 2 περ. ιβ,  

10. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 113/20-03-2017 Προκήρυξη για την πλήρωση με επιλογή μίας (1) 

θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την 

επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιες 

μηνιαίες αποδοχές. 

11. Τα πρακτικά της Επιτροπής του άρθρου 43 Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) για 

την πλήρωση μίας  (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις  με έμμισθη 

εντολή Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 113/20.03.2017 προκήρυξη με αριθμούς 2/2017 

της  2ης /05-07-2017 συνεδρίασης,  3/2017 της  3ης/13-09-2017 συνεδρίασης,  4/2017 της 

4ης/27-09-2017 συνεδρίασης, 5/2017 της 5ης/04- 10-2017 συνεδρίασης και 6/2017 της 

6ης/09-10-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής,   
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12. Το υπ’ αριθμ. 7/2017 τελικό πρακτικό της 7ης/18-12-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής του 

άρθρου 43 Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (Α’ 208) για την πλήρωση μίας  (1) θέσης 

δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις με έμμισθη εντολή Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. 113/20.03.2017 προκήρυξη, σχετικά με την τελική επιλογή και κατάταξη, με 

αξιολογική σειρά, των υποψηφίων για την πλήρωση μίας  (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω 

Πάγω ή παρ’ Εφέταις  με έμμισθη εντολή στην Ανεξάρτητη Διοικητική  Αρχή με την 

επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.), σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή ομόφωνα 

κατατάσσει   πρώτη εκ των υποψηφίων   την υποψήφια  Ελένη Ταραρά, την οποία και 

προτείνει για τη θέση του Δικηγόρου της Αρχής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Την πρόσληψη της, εκ των υποψηφίων καταταχθείσας πρώτης,  Ταραρά Ελένης του 

Νικολάου και της Χρυσούλας, για τη θέση του δικηγόρου κατά τ’ αναφερόμενα στο υπ’ 

αριθμ. 7/2017 πρακτικό της 7ης/18-12-2017 συνεδρίασης της Επιτροπής του άρθρου 43 Ν. 

4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ Α’ 208) για την πλήρωση μίας  (1) θέσης δικηγόρου 

παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ’ Εφέταις  με έμμισθη εντολή Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 

113/20.03.2017 προκήρυξη.  

 

Η απόφαση της Αρχής να δημοσιευθεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 55/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  31η 

 

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 8ο: Επικύρωση Εξουσιοδότησης Προέδρου περί ανάθεσης καθηκόντων 

Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφίας  

 

Την 01 Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00,  τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 31η 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 του Πολύδωρου – Άλκη    Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος του Γεωργίου  

3. Κουφός Παναγιώτης του Γεωργίου 

4. Γεωργίου Βασίλειος του Δημητρίου 

5. Γρίνος Σπυρίδων του Γεωργίου 

6. Βελουδογιάννη Ελένη του Εμμανουήλ 

7. Κορκίδης Βασίλειος του Σπυρίδωνα 

8. Χλωμούδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Σοφία Τσιουπλή. 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έλαβε το λόγο και έφερε ως έκτακτο θέμα, εκτός 
ημερησίας διατάξεως, την πρότασή του να αναθέσει πρόσθετα καθήκοντα στην 
Ανθυποπλοιάρχο Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία σε σχέση με χειρισμό θεμάτων του τμήματος 
Διοίκησης Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, το οποίο 
μετά και την πρόσφατη αποχώρηση της μοναδικής αρμόδιας υπαλλήλου, μένει άνευ 
στελέχωσης. 

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη τα τεθέντα σε αυτά, τα μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση του Προέδρου. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

2. Το Π.Δ. 19/2016, (ΦΕΚ Α’28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει. 

3. Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 

1000.00/44060/2017, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299). 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Αρχής. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Την επικύρωση της εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο προκειμένου να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση καθηκόντων στην Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. Τσιουπλή 

Σοφία αναφορικά με τον χειρισμό θεμάτων τμήματος Διοίκησης Προσωπικού της 

Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης. 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

                                                                                                   

 Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος  

 

 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

178 

 

 

 

 

 

 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 56/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 3 η
 

  

ΘΕΜΑ 6ο:  Πλαίσιο Αρχών και Θέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για τις Ανεξάρτητες 
Αρχές 

 

Την 26η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 33η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την από 20/4/2018 Εισήγησή 
του, αναφορικά με το πλαίσιο Αρχών και Θέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και τις 
Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, υπό το πρίσμα του διαμορφούμενου πλαισίου για την 
ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία των Ανεξαρτήτων Αρχών. 

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα στην Εισήγηση, τα Μέλη της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Νομικό Πλαίσιο 

1. Το Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’94), όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’45), όπως ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει. 

4. Την ΥΑ 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε 

(5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

(Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017). 

5. Το Νόμο 3051/2002 περί Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών. 

6. Την από 21/1/2018 άτυπη γνωστοποίηση εκ του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, 

περί του προτεινομένου σχεδίου πλαισίου αρχών για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές. 

Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Πλαίσιο Αρχών και Θέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων για τις Ανεξάρτητες Αρχές  

Με δεδομένη την υποχρέωση της Ελληνικής Πολιτείας να προχωρήσει στη συζήτηση περί 
εξορθολογισμού του νομικού πλαισίου των Ανεξάρτητων Αρχών, η παρούσα Απόφαση 
αφορά στην τεκμηρίωση της διατήρησης της Ρ.Α.Λ ως ειδικής Ανεξάρτητης Αρχής. 

Το νομικό πλαίσιο της Ρ.Α.Λ. είναι πρόσφατο (Ν. 4389/2016, 4404/2016, 4522/2018, 
4532/2018) και συμβατό με τις αρχές της οικονομικής, λειτουργικής ανεξαρτησίας, 
αυτοτέλειας, θεσμικής λογοδοσίας των φορέων, και προσωπικής / λειτουργικής 
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ανεξαρτησίας των μελών τους. Επί της αρχής, η συνεισφορά της Ρ.Α.Λ στη συζήτηση για τη 
διαμόρφωση ενός ευέλικτου και διαφανούς πλαισίου για την ίδρυση, οργάνωση και 
λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών με έναν ενιαίο τρόπο, θα πρέπει να θεωρείται 
δεδομένη και ένταξή της σε αυτό, δυνατή, αλλά και θεμιτή. Πλην όμως, τυχόν ένταξη της 
Αρχής σε κάποια άλλη υφιστάμενη, ή άλλως συνένωση περισσότερων σε μια ενιαία, θα 
ήταν ατελέσφορη, επιζήμια και το αποτέλεσμα αλυσιτελές σε σχέση με τις προθέσεις 
εξορθολογισμού, όπως αυτές έχουν τεθεί έως σήμερα. Τα επιχειρήματα που τεκμηριώνουν 
την θέση αυτή της Αρχής αναλύονται ως ακολούθως: 

i. Ο ιδρυτικός νόμος της Ρ.Α.Λ (αλλά και της Α.Α.Δ.Ε) ως Ανεξάρτητη Αρχή, είναι ο 

εφαρμοστικός νόμος 4389/2016, σε πρόσφατη εκτέλεση ως-λεγόμενης ειδικής 

μνημονιακής υποχρέωσης, και ο σκοπός του παραμένει ισχυρός. Ο νόμος αυτός αποτελεί 

διεθνή και ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας, εντός του οποίου αναφέρεται επί τούτου η 

ίδρυση μιας νέας εξειδικευμένης Αρχής και όχι άλλως. 

ii. Η Ρ.Α.Λ μοιράζεται κοινό δικαιοπρακτικό θεμέλιο ιδρυτικών διατάξεων με την Α.Α.Δ.Ε, και 

την περαιτέρω εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού 

Δημοσιονομικού Συμβουλίου, αμφότερα πηγάζοντα από τη Σύμβαση Χρηματοδοτικής 

Διευκόλυνσης (ΣΧΔ) της 19ης Αυγούστου 2015, για την υπογραφή της οποίας, χορηγήθηκε 

εξουσιοδοτική διάταξη με το Ν.4336/2015, Α.3 . Η εκπλήρωση της τότε μνημονιακής 

υποχρέωσης είναι αφ’ ενός προέχουσα της παρούσας και αφ’ ετέρου, αποτελεί ρητή 

πρόβλεψη (conditio sine qua non) η διασφάλιση ειδικά της «πλήρους λειτουργικότητάς της 

Ρ.Α.Λ», σύμφωνα με τον όρο 4.3 της ΣΧΔ. Τέλος, σύμφωνα με τον όρο 4.4 της ίδιας 

σύμβασης, η ίδρυσή της Αρχής και η τεχνική της ικανότητα να επιβλέπει τις συμβάσεις 

ολικής παραχώρησης λιμένων και των επενδύσεων αυτών, αποτελούν μη υποκείμενες σε 

ουσιώδεις μεταβολές δεσμεύσεις για το Ελληνικό Δημόσιο, με δε ρητή αναφορά στην 

«συνεχή εφαρμογή των συμφωνημένων πολιτικών επί πολλά έτη». Συνεπώς, για όλες τις 

ανωτέρω Αρχές δεν υφίσταται πεδίο δομικής θεσμικής τους μεταρρύθμισης. 

iii. 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 (Άρθρο 124, Ν. 

4389/2016). Δεν υφίσταται καθ’οιονδήποτε τρόπο νομική υποχρέωση του Ελληνικού 

Δημοσίου για ενίσχυση ή επιχορήγηση της Αρχής. Τα ετήσια έσοδά της Αρχής είναι ~0,65 

εκ. € εκ των οποίων το 85% κόστος μισθοδοσίας. Ως εκ τούτου, δεν προκύπτει πεδίο 

σταυροειδούς επιδότησης άλλης Αρχής σε περίπτωση συνένωσης.  

iv. Δεν υφίσταται πεδίο εξοικονομήσεων σε περίπτωση συνένωσης με άλλες Αρχές καθότι: α) 

Εκ του νόμου η Ρ.Α.Λ. έχει λιτή οργάνωση, και σε πλήρη ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 

των εκτελεστικών μελών της Διοίκησης, έχει 18 μισθοδοτούμενα στελέχη εκ των οποίων 

μόνον τα 3 σε θέσεις διοικητικών – οικονομικών λειτουργιών. Συνεπώς δεν υφίσταται 

πεδίο παροχής υποστήριξης προς άλλους φορείς, καθότι η Αρχή έχει ακριβώς τον αριθμό 

του προσωπικού που απαιτείται για τη λειτουργία της. β) Η Ρ.Α.Λ δεν έχει πάγια 

λειτουργικά έξοδα ούτε βαρύνεται με πολυετείς υποχρεώσεις. Τα γραφεία της είναι 
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παραχωρημένα από το τ. Ταμείο Προνοίας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού, ενώ από 

πλευράς τηλεπικοινωνιών και δικτύων καλύπτεται από το Λιμενικό Σώμα. Συνεπώς, τυχόν 

μέτρα εξορθολογισμού κόστους που περιλαμβάνουν συστεγάσεις θα έχουν ως αποτέλεσμα 

την αύξηση του κόστους και όχι τη μείωσή του. 

v. Η ίδρυση και λειτουργία της Ρ.Α.Λ., πλέον των ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων, έρχεται να 

καλύψει τις ανάγκες εξειδικευμένης εποπτείας σύνθετων συμβάσεων ολικής 

παραχώρησης των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης, που δεν υφίστανται σε άλλη 

χώρα της Ε.Ε. Βασική παράμετρος της ασκούμενης εποπτείας αποτελεί η συνεχής και 

αδιάλειπτη λειτουργία της Αρχής. Επιπρόσθετα, το πεδίο ρύθμισης της, είναι το Εθνικό 

Λιμενικό Σύστημα, ανεπτυγμένο σε 15.000 χιλιόμετρα ακτογραμμής, 114 κατοικημένων 

νήσων και αποτελούμενο 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, καθώς και 79 ιδιωτικά τερματικά και λιμενικές εγκαταστάσεις, και λιμένες 

σκαφών αναψυχής. 

vi. Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες αποτελούν μόνον ένα υποσύνολο των αρμοδιοτήτων της 

Αρχής3: Η Ρ.Α.Λ. βάσει νόμου, όπως προαναφέρθηκε, είναι επιφορτισμένη με εποπτικές και 

ελεγκτικές αρμοδιότητες επί των Συμβάσεων ολικής Παραχώρησης Λιμένων, ασκώντας τα 

συμβατικά δικαιώματα του Ελληνικού Δημοσίου στο όνομα και για λογαριασμό του. 

Αποτελεί δε, οιονεί δικαιοδοτικό όργανο και έχει την αρμοδιότητα να διεξάγει 

διαμεσολάβηση και διαιτησία. Η Ρ.Α.Λ με την άσκηση διαιτησίας εντάσσεται ως φορέας 

της ευρύτερης λιμενικής και ναυτιλιακής συστάδας του Πειραιά (port and maritime cluster). 

Συνεπώς, λόγω του πολυσύνθετου χαρακτήρα της Ρ.Α.Λ δεν υπάρχει πεδίο συνεργιών με 

άλλες Αρχές. Η αντίληψη ότι η ρύθμιση των λιμενικών υπηρεσιών, έχει κοινό ρυθμιστικό 

πεδίο με άλλες υπηρεσίες ή κλάδους υφιστάμενων επιμέρους Αρχών – ρυθμιστών 

ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν ως επίκεντρο βιομηχανίες δικτύου (ενέργεια, 

τηλεπικοινωνίες, σιδηρόδρομος και γενικότερα μεταφορές) αποτελεί πλάνη. Οι βιομηχανίες 

δικτύου έχουν σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ τους σε οικονομικό και νομικό 

πεδίο (πρόσβαση στην αγορά, διαπίστωση δεσπόζουσας θέσης, πρόσβαση και χρήση 

αναγκαίων υποδομών κ.α.), αλλά όχι με την Ρ.Α.Λ., καθότι οι σχεδόν όλες οι λιμενικές 

υπηρεσίες εξ’ ορισμού δεν διέπονται από τις αρχές αυτές. Το ρυθμιστικό πεδίο της Ρ.Α.Λ 

αφορά σε υπηρεσίες υποδομών εφοδιαστικής (logistics) και όχι στα μεταφορικά δίκτυα 

(οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια) που αυτές εξυπηρετούν. Επί παραδείγματι, μια εκ των 

                                                           
3 Στο πεδίο αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ, περιλαμβάνεται και η επιβολή έκτακτων μέτρων και οι έλεγχοι 

σε επιχειρήσεις και φορείς, υπό την καθοδήγηση αρμόδιου εισαγγελέα. Εξ αντιθέτου, η επιβολή 

διοικητικών προστίμων αποτελεί αρμοδιότητα η οποία συνδέεται με την εξασφάλιση της καλόπιστης 

τήρησης της διαδικασίας και την παροχή επαρκούς και αληθούς πληροφόρησης της Αρχής από 

πλευράς των εποπτευομένων. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

182 

 

λιμενικών υπηρεσιών, οι λεγόμενες υπηρεσίες επιβατών, στην περίπτωση της Ρ.Α.Λ. αφορά 

στην εξυπηρέτηση των εντός του λιμένα και όχι στην μεταφορά των. Το ρυθμιζόμενο πεδίο 

από την Αρχή, περιλαμβάνει την εποπτεία της συμβατικής τάξης ενός καθετοποιημένου 

καταλόγου υπηρεσιών – αγορών, στις οποίες εντάσσονται η εντός λιμενικής ζώνης 

ρυμούλκηση, πλοήγηση, πρόσδεση-πρυμνοδέτηση, εφοδιασμός με καύσιμα, διαχείριση 

στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων και σκαφών αναψυχής, υπηρεσίες 

φορτοεκφόρτωσης, υπηρεσίες επιβατών, φύλαξης και ασφάλειας, καθαρισμού, 

εφοδιασμού, βυθοκόρησης κ.α.  

vii. Η πρόβλεψη για την ίδρυση και η ίδια η ίδρυση και λειτουργία της Αρχής έχουν ενεργήσει 

καταλυτικά για την εν τέλει τελεσφόρηση των Συμβάσεων Παραχώρησης Λιμένων. Τυχόν 

ένταξη της σε άλλη υφιστάμενη Αρχή, ή άλλως συνένωση περισσότερων σε μια ενιαία, θα 

πλήξει de facto ανεπανόρθωτα την οικονομική, και εντέλει την λειτουργική ανεξαρτησία 

της, και κατ’ επέκταση την ασφάλεια δικαίου και του επενδυτικού περιβάλλοντος για τους 

ιδιώτες παραχωρησιούχους και θα αποτρέψει νέους επενδυτές. Εξ’ αντιδιαστολής τυχόν 

συνένωση της Ρ.Α.Λ με εξασφάλιση της αναγκαίας οικονομικής και λειτουργικής 

αυτονομίας, είναι προδήλως αλυσιτελής, καθιστώντας οιαδήποτε συνένωση άνευ 

νοήματος. 

viii. Τυχόν ένταξη της Αρχής σε κάποια άλλη υφιστάμενη, ή άλλως συνένωση περισσότερων σε 

μια ενιαία και αξιοποίηση του εξειδικευμένου σε λιμενικά θέματα προσωπικού της σε 

έτερα αντικείμενα που χρήζουν ρύθμισης, εν δυνάμει θα μετακυλήσει λειτουργικά 

προβλήματα ή ανεπάρκειες άλλων Αρχών στη Ρ.Α.Λ. με εμφανή τον κίνδυνο να 

επαπειληθεί η ομαλή λειτουργία να μειωθεί η αποτελεσματικότητά της. Η διαταραχή 

αυτή θα κοστίσει τόσο την βλάβη του έργου επί της εποπτείας των συμβάσεων ολικής 

παραχώρησης, όσο και σε σχεδιαζόμενες υποπαραχωρήσεις των ελληνικών λιμένων σε 

σχέση με υποδομές κρουαζιέρας κ.α. 

ix. Κατ’ αντιστοιχίαν με την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η οποία εποπτεύει το 

πεδίο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων 2016/679, η Ρ.Α.Λ καλείται να 

εφαρμόσει τον πρόσφατο Κανονισμό 2017/352 για την απελευθέρωση των λιμενικών 

υπηρεσιών, ο οποίος θεσπίζει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά την παροχή λιμενικών 

υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων και τα 

τέλη λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών. 

x. Η βάσει νόμου οργάνωση και λειτουργία της έχει αποδειχτεί αποτελεσματική. Εντός του 

2017 η Αρχή εξέδωσε 34 άμεσα εκτελεστές Αποφάσεις, 4 γνωμοδοτήσεις, ενώ παράλληλα 

α) ο αριθμός καταγγελιών αυξήθηκε ραγδαία, β) στο πεδίο εποπτείας και άσκησης των 

συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου τον Φεβρουάριο του 2018 εντάχθηκε 

μετά την Ο.Λ.Π και η Ο.Λ.Θ Α.Ε, διπλασιάζοντας το έργο της. 

xi. Η λειτουργία της αρχής αποτελεί πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας δικαίου για 

δομικούς κλάδους της εθνικής οικονομίας: 
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· Τον κλάδο της εφοδιαστικής (logistics), αλλά και το σύνολο των βιομηχανιών που 

χρησιμοποιούν λιμένες για τις εισαγωγές πρώτων υλών και τις εξαγωγές ενδιάμεσων / 

τελικών προϊόντων. 

· Την ακτοπλοϊα με 218 πλοία που εξυπηρετούν 105 δρομολογιακές γραμμές και 56 

συνδέσεις δημόσιας υπηρεσίας  

· Τον κλάδο των τουριστικών πλοίων και σκαφών αναψυχής με 3.700 τουριστικά πλοία και 
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 
σημαντικές προοπτικές αύξησης. 

· Τη ναυτιλία, με δραστηριότητα που αντιστοιχεί σε άνω 7% του ΑΕΠ της χώρας, παρέχοντας 
άμεση και έμμεση απασχόληση σε 200 χιλιάδες εργαζόμενους. Σημαντικό τμήμα της 
ελληνικής ναυτιλίας, κατά κύριο λόγο η λεγόμενη ναυτιλία μικρών αποστάσεων, 
εξυπηρετείται από ελληνικούς λιμένες με σημαντική προστιθέμενη αξία στην οικονομία και 
κομβικό σημαντικό ρόλο στον εφοδιασμό και το εμπόριο των νησιών. 

Εκτός του εθνικού πεδίου, η Ρ.Α.Λ έχει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθότι 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 σε διεθνικό, ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο επίπεδο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να κάνει ομόφωνα δεκτό το ανωτέρω κείμενο Πλαισίου Αρχών και Θέσεων της Ρ.Α.Λ. και 
περαιτέρω χορηγεί στον Πρόεδρο της Αρχής την εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί 
στην αποστολή του προς οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα απαιτηθεί.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 57/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 3 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση επιστολής / καταγγελίας της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων 

και Φορέων Ναυτιλίας περί αναπροσαρμογής τελών για την παροχή υπηρεσιών 

ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που 

προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

 

Την 26η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 33η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά στην από 

14.07.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 409/14.07.17) επιστολή / καταγγελία της Ενώσεως 

Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (εφεξής ΕΕΚΦΝ) και συνοδευτικά 

στοιχεία, με τα οποία τέθηκε υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.) α) 

φερόμενη από πλευράς της αναδόχου εταιρίας πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, 

αναφορικά με την εν θέματι παροχή υπηρεσίας στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητος της 

Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας (εφεξής Ο.Λ.ΚΕ.) Α.Ε., καθώς και β) φερόμενη παράβαση 

περί μη προσήκουσας αναπροσαρμογής των τιμολογίων για τα υγρά απόβλητα και 

κατάλοιπα του ιδίου Φορέα Διαχείρισης Λιμένα. 

Με τα εκτεθέντα εντός της επιστολής / καταγγελίας της, η ΕΕΚΦΝ ζητεί από τη Ρ.Α.Λ. α) τη 
διερεύνηση επί των διαλαμβανομένων στην από 06.07.2017 επιστολή του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., περί μονοπωλιακών καταστάσεων και β) την 
εξέταση του τρόπου επανακαθορισμού των τιμολογίων για τα υγρά απόβλητα και 
κατάλοιπα από τον ίδιο τον Φορέα Διαχείρισης Λιμένος. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ιστορικό 

1) Στις 29/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 370/29.06.17) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. επιστολή, προς 
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., της ΕΕΚΦΝ με την οποία εζήτησε 
από τον αναθέτοντα φορέα (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) «…να ανασταλεί η εφαρμογή της σχετικής 
Απόφασης…», αναφορικά με την αναπροσαρμογή τελών για την παραλαβή υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, «…και να κληθούν οι εκπρόσωποι των 
διαχειριστριών εταιριών της κρουαζιέρας σε διαβούλευση…», καθόσον· α) «Για την 
αναπροσαρμογή των τιμολογίων δεν ακολουθήθηκε καμία διαβούλευση με τους 
χρήστες…», β) «Η επιβολή των νέων τελών γίνεται με τρόπο αιφνιδιασμού…» και γ) «Από τη 
νέα σύμβαση προκύπτουν αυξήσεις των τιμολογίων μέχρι και 400%...». 

2) Στις 30/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 373/29.06.17) εστάλη, πέραν των λοιπών παραληπτών, 
και στη Ρ.Α.Λ. επιστολή της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. με την οποία, επί των διαλαμβανομένων στο με αρ. 
πρωτ. ΟΛΚΕ 1563/1.4.1/26.06.2017 έγγραφό της, προβαίνει σε διευκρινίσεις και αναφέρει 
ότι· «…η αύξηση αφορά στο τιμολόγιο παραλαβής υγρών καταλοίπων από τον ανάδοχο, 
όπως προέκυψε ύστερα από σχετικό διεθνή διαγωνισμό…», και «…το τιμολόγιο των παγίων 
τελών θα εφαρμοστεί μετά από έγκριση τους από Διυπουργική Απόφαση Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών καθώς και την έκδοση σχετικού ΦΕΚ, όπως ορίζεται από το 
Άρθρο 8 παρ. 2 της ΚΥΑ 8111.1/41/09 και όχι την τρέχουσα περίοδο». 

3) Στις 05/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 377/05.07.17) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. επιστολή, προς 
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., της ΕΕΚΦΝ, σε απάντηση της από 
30.06.2017 επιστολής της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., με την οποία εζήτησε από τον αναθέτοντα φορέα 
(Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) «…να λάβει υπ’ όψιν όλα τα σημεία του… …σχετικού εγγράφου…» 
«…προκειμένου να πειστείτε ότι θα πρέπει να οδηγηθείτε στην ανάκληση της απόφασης, 
μέχρι να επανεξεταστεί το θέμα και προκύψουν οι ορθές ρυθμίσεις». 
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4) Στις 06/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 382/06.07.17) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. επιστολή προς 
την ΕΕΚΦΝ του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. με την οποία 
προβαίνει σε διευκρινίσεις, επί των τεθέντων στις από 29.06.2017 και 05.07.2017 επιστολές 
της ΕΕΚΦΝ, και αναφέρει ότι· α) «…η αναπροσαρμογή αφορά μόνο στα τιμολόγια 
παραδόσεως και όχι στα τέλη και τον τρόπο καθορισμού τους, τα οποία θα τελούν υπό την 
έγκριση του ΥΝΑΝΠ προς περαιτέρω έκδοση της απαιτούμενης ΚΥΑ ΥΝΑΝΠ – ΥΠΟΙΚ…», β) 
«Η τιμή του βασικού τιμολογίου έχει διατηρηθεί σταθερή από το 2005, σήμερα δε 
εμφανίζεται ομαλά αυξανόμενη κατά την επίσημη ετήσια κλιμάκωση του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή από το 2005», γ) «Διαβούλευση με τους χρήστες του λιμένος μας επί των 
αυξήσεων τελών και τιμολογίων έλαβε χώρα το 2015 μετά την ανάδειξη αναδόχου…», δ) «Η 
παρούσα Διεύθυνση και Δ.Σ. του ΟΛΚΕ, δεσμευμένοι από την απόφαση της προηγούμενης 
Δ/νσεως και Δ.Σ. περί αναδείξεως αναδόχου το 2015, κατέλαβαν επί μακρόν αλλεπάλληλες 
σθεναρές προσπάθειες να αναδιαπραγματευθούν επί το έλαττον τις κατακυρωθείσες τότε 
τιμές πλην όμως προσέκρουαν σε άκαμπτες μονοπωλιακές καταστάσεις και απέτυχαν». 

5) Στις 14/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 409/14.07.17) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή της ΕΕΚΦΝ με 
την οποία εζήτησαν από την Αρχή (Ρ.Α.Λ.), αναφορικά με τα εκτεθέντα της από 06.07.2017 
επιστολής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., α) «…για τις εκ 
μέρους σας σχετικές ενέργειες, όσον αφορά τη διερεύνηση αυτών που διατυπώνονται στην 
προτελευταία παράγραφο του εγγράφου αυτού…» περί μονοπωλιακών καταστάσεων και β) 
«…θα πρέπει να εξεταστεί ο τρόπος επανακαθορισμού των τιμολογίων για τα υγρά 
απόβλητα και κατάλοιπα…». 

6) Στις 17/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 411/17.07.17) εστάλη προς τη Ρ.Α.Λ. η από 19.06.2017 
υπογραφείσα σύμβαση «Για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων 
και καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε.», κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των Προέδρων Ρ.Α.Λ. και Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

7) Στις 13/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 482/13.10.17) και (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 493/13.10.17) 
εστάλησαν προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επιστολές του 
Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με τις οποίες εζήτησε την παροχή, των σχετικών με τα τέλη παροχής 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, στοιχείων προς τη Ρ.Α.Λ., ήτοι 
αναλυτικά στοιχεία σχετικά με την τεκμηρίωση και τον τρόπο υπολογισμού του ύψους του 
τέλους που επιβάλλεται στον λιμένα για τα υγρά και στερεά απόβλητα που παράγονται από 
πλοία για τα τελευταία τρία (3) έτη, ξεχωριστά ανά κατηγορία, και επίσης αντίγραφα των 
σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων. 

8) Στις 26/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 656/26.10.17) και (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 657/26.10.17) 
εστάλησαν στη Ρ.Α.Λ. τα προαναφερθέντα αιτούμενα, περί τελών παροχής υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων, στοιχεία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

9) Στις 11/04/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 160/11.04.18) εστάλη προς τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επιστολή του Προέδρου της Ρ.Α.Λ. με την οποία 
εζήτησε την υποβολή προσθέτων για το ίδιο ζήτημα στοιχείων, ήτοι α) τυχόν 
οικονομοτεχνική μελέτη ή και τυχόν άλλων στοιχείων τεκμηρίωσης επί τη βάσει των οποίων 
τεκμηριώθηκε το ύψος του τέλους που επιβάλλεται στον λιμένα για τα υγρά και στερεά 
απόβλητα στην από 19/06/2017 ισχύουσα σύμβαση για την «παροχή υπηρεσιών ευκολιών 
υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη 
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της ΟΛ Κέρκυρας Α.Ε.», β) το σύστημα τιμολόγησης υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, γ) την διακήρυξη του διαγωνισμού, βάσει του 
οποίου προκρίθηκε η ανάδοχος εταιρεία και υπεγράφη η νεότερη σύμβαση και δ) την από 
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19/01/2005 σχετική με το ίδιο θέμα, συναφθείσα μεταξύ των μερών, σύμβαση η οποία 
ίσχυε πριν την σύναψη νέας σύμβασης. 

10) Στις 16/04/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 448/16.04.18) εστάλησαν στη Ρ.Α.Λ. τα 
προαναφερθέντα πρόσθετα αιτούμενα, περί τελών παροχής υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων, στοιχεία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Νομικό και Νομολογιακό Πλαίσιο 

1) Σύνταγμα της Ελλάδος. 

2) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη 
θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3) Κανονισμός (ΕΕ). 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και 
για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE». 

4) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 112 και 113. 

5) Ο Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’ 160). 

6) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ Α' 40). 

7) Ο Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπής Λιμενικών Ταμείων Σε 
Ανώνυμες Εταιρείες Και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145). 

8) Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

9) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

11) H υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» (ΦΕΚ Β' 412). 

12) Η υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφαση του Β’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 
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Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 εδ. α και β του Ν. 4389/2016 (Ρυθμιστικές αρμοδιότητες) 
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…, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης…» και «β) την τήρηση των 
υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - 
νομοθεσίας, σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης…». 

Κάθε Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 5 
Ν. 2932/2001 «…ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και 
διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α'), τις διατάξεις 
του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως κάθε φορά 
ισχύουν». 

Οι Ο.Λ. Α.Ε. υπέχουν υποχρέωση για την παροχή υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς 
τους δια της υπάρξεως εγκεκριμένου Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Άρθρο 5 ΚΥΑ 8111.1/41/2009), επί τη βάσει του οποίου η παρεχόμενη υπηρεσία ερείδεται. 
Δια την προσήκουσα και ορθή εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, οι Ο.Λ. Α.Ε. δύνανται 
να προκηρύσσουν διαγωνισμούς (υπο) - παραχώρησης της προαναφερθείσας υπηρεσίας 
και να συνάπτουν τις αντίστοιχες συμβάσεις με τις εταιρείες που αναδείχθηκαν, σύμφωνα 
με τους όρους του διαγωνισμού. 

Οι εν λόγω παρεχόμενες από τους αναδόχους υπηρεσίες καλύπτονται από ανταποδοτικό 
τέλος το οποίο καταβάλλεται από τους χρήστες των υπηρεσιών, του εκάστοτε λιμένος. Το 
ύψος του τέλους διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της εκάστοτε Ο.Λ. Α.Ε. και 
περιβάλλεται το τύπο της κανονιστικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών. 

Δια της αποφάσεως 177/2018 του Β’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε 
εν μέρει η 3122.3-2.1/7842/2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τελών παραλαβής και διαχείρισης υγρών-
στερεών αποβλήτων πλοίων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» και 
ειδικότερα ως προς το Άρθρο 3 παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και Άρθρο 4 παρ. 4.1, 
υποπαρ. 4.1.1 περ. 1. 

Στο αιτιολογικό της ανωτέρω αποφάσεως του ΣτΕ, παρ. 8 και 9, αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 «8. Επειδή, εξάλλου, η απόφαση για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών, όπως είναι το 
κατά την προπαρατεθείσα 8111.1/41/2009 ΚΥΑ ένδικο τέλος, η επιβολή του οποίου 
προβλέπεται προς αντιμετώπιση των δαπανών των παρεχομένων από τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις υπηρεσιών παραλαβής, επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των 
παραγομένων σε πλοία αποβλήτων, ελέγχεται από της απόψεως της υπάρξεως μίας, κατά 
προσέγγιση, αναλογικής σχέσεως μεταξύ προβλεπομένων εσόδων και εξόδων των σχετικών 
υπηρεσιών, η υποχρέωση δε καταβολής του τέλους ούτε την πραγματική χρησιμοποίηση 
της υπηρεσίας στην συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέτει κατ’ ανάγκην ούτε την ακριβή 
αντιστοιχία μεταξύ ύψους τέλους και κόστους παρεχομένης υπηρεσίας, αφού αρκεί απλώς 
η δυνατότητα (ετοιμότητα) παροχής της υπηρεσίας και η κατ’ αρχήν κάλυψη των δαπανών 
της από το τέλος που καταβάλλουν οι χρήστες της. Για την διενέργεια του ως άνω ελέγχου 
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περί την συνδρομή του στοιχείου της «ανταποδοτικότητας» απαιτείται η σχετική 
κανονιστική απόφαση να αιτιολογείται επαρκώς, είτε στο κείμενό της είτε με αναφορά στα 
στοιχεία που την συνοδεύουν, με την παράθεση, εν όψει επικαίρων διαπιστώσεων και 
συγκεκριμένων, αναγομένων στο έτος, στο οποίο αφορά η απόφαση καθορισμού, 
στοιχείων, των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά 
τον χρόνο, στον οποίο αφορά η απόφαση αυτή (πρβλ. ΣτΕ 2340/2017, 550, 343/2016, 
60/2010 επταμ., 3184/2008 επταμ.)». 

 «9. Επειδή, στο προοίμιο της προσβαλλομένης αποφάσεως μνημονεύονται η 3122.3- 
01.01/20763/17-5-2015 «απόφαση» του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, 
Ναυτιλίας και Τουρισμού περί εγκρίσεως του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχειρίσεως 
Αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της 
«......» καθώς και το ../7-1-2015 έγγραφο, με το οποίο η εν λόγω εταιρεία είχε αποστείλει 
στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, μεταξύ άλλων, την ./19η συνεδρ./6-10-2014 πράξη 
του Διοικητικού της Συμβουλίου περί εγκρίσεως των Τιμολογίων Παραλαβής και 
Διαχειρίσεως Αποβλήτων των ως άνω πλοίων με περιεχόμενο ταυτόσημο με αυτό της 
προσβαλλομένης αποφάσεως. Ούτε, όμως, στο σώμα της προσβαλλομένης αποφάσεως 
ούτε σε κάποιο από τα ως άνω έγγραφα, στα οποία αυτή παραπέμπει, ούτε στα λοιπά 
έγγραφα της δικογραφίας που απεστάλησαν στο Δικαστήριο υφίσταται οιοδήποτε στοιχείο, 
από το οποίο να προκύπτει ότι για τον καθορισμό των ενδίκων τελών ελήφθη υπ’ όψιν καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο το κόστος παροχής των επιμάχων υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχειρίσεως των αποβλήτων που παράγονται σε πλοία καταπλέοντα στην περιοχή 
αρμοδιότητας της «Ο.Λ.ΚΕ.», εφ’ όσον σε κανένα από τα ως άνω στοιχεία του φακέλου δεν 
παρατίθενται, και μάλιστα ενόψει επικαίρων διαπιστώσεων, σχετικά οικονομικά μεγέθη, 
από τα οποία να καταδεικνύεται εν προκειμένω η ύπαρξη μιας κατά προσέγγιση αναλογικής 
σχέσεως εσόδων και εξόδων και, συνακολούθως, το συμβατό της συγκεκριμένης επιλογής 
του κανονιστικού νομοθέτη προς την αρχή της ανταποδοτικότητας». 

Κατωτέρω (Στοιχείο Α’) παρατίθεται η χρέωση τέλους που προβλεπόταν στην από 
19/01/2005 σύμβαση μεταξύ των Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και HEC Α.Ε. και επιβάλετο στους έκτακτους 
πλόες από το έτος 2005 έως τον Ιούνιο 2017, από την οποία προκύπτει η πρόβλεψη για 
σταθερό συντελεστή υπολογισμού 50. 

Στην επόμενη σύμβαση που υπεγράφη, κατόπιν του προκηρυχθέντος από τον αναθέτοντα 
φορέα (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) Διαγωνισμό το Δεκέμβριο του έτους 2014, προκύπτει ότι ο 
επιβαλλόμενος στους έκτακτους πλόες σταθερός συντελεστής τέλους έχει αυξηθεί από 50 
σε 200. Επίσης στη δεύτερη σύμβαση έχουν προστεθεί ως κατηγορία ρητώς και τα 
κρουαζιερόπλοια. (Στοιχείο Β’). 
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(Στοιχείο Α’)  
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(Στοιχείο Β’)  
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Σύμφωνα με το αιτιολογικό της 177/2018 Αποφάσεως του Β’ Τμήματος του ΣτΕ, εζητήθησαν 
από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. πρόσθετα οικονομοτεχνικά 
και κοστολογικά στοιχεία, σχετικά με τα τέλη παροχής υπηρεσιών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

Στην υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 938/1.4.20/16.04.2018 απαντητική προς τη Ρ.Α.Λ. επιστολή, 
διατυπώνονται επί λέξει τα ακόλουθα σχετικά με το αίτημα παροχής πρόσθετων 
οικονομοτεχνικών και κοστολογικών στοιχείων: 

 «Η παρούσα Διεύθυνση του Ο.Λ. ΚΕ. αναλάβουσα καθήκοντα την 28η Νοεμβρίου 2015 
ευρήκε εγκεκριμένη με απόφαση του τότε ΔΣ/ΟΛΚΕ ανάθεση της εν θέματι εργολαβίας στην 
εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER (HEC) την οποία είχε παραλείψει να 
υπογράψει η απελθούσα Διεύθυνση του ΟΛΚΕ». 

 «Έρευνα στο αρχείο του ΟΛΚΕ συνεπικουρούμενη από αναζήτηση πληροφοριών από το 
προσωπικό δεν κατέδειξε ύπαρξη ad hoc οικονομοτεχνικής μελέτης υιοθετηθέντος του 
συστήματος που εφαρμοσθεί στη μέχρι τότε ισχύουσα κατά συνεχείς παρατάσεις Σύμβασης 
της 19ης Ιανουαρίου 2005, με απλή επικαιροποίηση των νέων προσφερθεισών τιμών κατά 
τη διενέργεια του διαγωνισμού της 05/12/2014». 

Εκ των ως άνω αναφερθέντων, προκύπτει ότι ο σταθερός συντελεστής έχει 
τετραπλασιαστεί και τα τέλη υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων μεταξύ 
των δύο συμβάσεων δύνανται να υποστούν έως και τετραπλάσια αύξηση, χωρίς να έχει 
υπάρξει επαρκής τεκμηρίωση ή οικονομοτεχνική - κοστολογική μελέτη επί των 
επιβαλλόμενων τελών. 

Επειδή, σύμφωνα με το αιτιολογικό της 177/2018 αποφάσεως του Β΄ τμήματος του ΣτΕ 
απαιτείται, η σχετική περί επιβολής τελών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων κανονιστική απόφαση να αιτιολογείται επαρκώς σχετικά με τη 
συνδρομή του στοιχείου της «ανταποδοτικότητας», παράλληλα δε, να προκύπτει ότι για τον 
καθορισμό των ενδίκων τελών ελήφθη υπ’ όψιν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κόστος παροχής 
των επίμαχων υπηρεσιών. 

Επειδή, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απολαμβάνει 
συνταγματικού επιπέδου προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη και δια την οποία 
λαμβάνεται προληπτικά μέριμνα δίχως να αναμένεται να επέλθουν τυχόν δυσμενείς 
συνέπειες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον. 

Επειδή, η υπηρεσία παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων αποτελεί την υπηρεσία που μετουσιώνει στους λιμένες την υποχρέωση προστασίας 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Επειδή, ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων και το ύψος των τελών αυτής πρέπει να δημιουργεί κίνητρο 
προς τους χρήστες να προστατεύουν το περιβάλλον. 

Επειδή, η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο και αρμόδιο φορέα για την παροχή της 
υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στην 
περιοχή αρμοδιότητάς της και οφείλει να ενεργεί προληπτικά όσον αφορά την παροχή των 
εν λόγω υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης. 
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Επειδή, η μη ύπαρξη οικονομοτεχνικής - κοστολογικής μελέτης, τόσο από πλευράς της 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. όσο και αντιστοίχως από την ανάδοχο εταιρεία, επί των επιβαλλομένων, 
φερόμενων έως και τετραπλάσια αυξημένων τελών, δύναται να οδηγήσει σε ακύρωση της 
όποιας ή όποιων κανονιστικών πράξεων περιβληθούν τα τέλη διαχείρισης υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο κενό 
δικαίου. 

Επειδή, η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αποτελεί έναν εκ των 25 λιμένων της Ελλάδος που έχει ενταχθεί 
στους λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ). 
1315/2013 και ως εκ τούτου τυγχάνει εφαρμογής ο Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017. 

Επειδή, σύμφωνα με το προοίμιο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 προβλέπεται ότι «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». 

Επειδή, σύμφωνα με την τελεολογική ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017 προκύπτει ότι τα τέλη τόσο των λιμενικών υπηρεσιών όσο και των λιμενικών 
υποδομών θα πρέπει να αναλογούν στο εκάστοτε κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) την από πλευράς της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. διενέργεια οικονομοτεχνικής - κοστολογικής μελέτης, η 
οποία θα αιτιολογεί και θα τεκμηριώνει επαρκώς το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας 
για όλες τις περιπτώσεις τιμολόγησης και την παράλληλη αναπροσαρμογή του σύμφωνα i) 
με το στοιχείο της ανταποδοτικότητας που διέπει το τέλος παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων και ii) το αιτιολογικό της 177/2018 Αποφάσεως 
του ΣτΕ. 

β) έως την έκδοση της κανονιστικής, επί των προβλεπομένων από το άρθρο 8, Κ.Υ.Α 
8111.1/41/2009 πράξης, κατόπιν, προσήκουσας από πλευράς Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., διενέργειας 
οικονομοτεχνικής - κοστολογικής μελέτης, την συνέχιση του προηγούμενου, προ της 
υπογραφής της από 19.06.2017 συμβάσεως μεταξύ της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και της Αναδόχου 
εταιρίας, καθεστώτος τιμολόγησης. 

γ) την επί των διαλαμβανομένων στην από 06.07.2017 επιστολή του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., περί «άκαμπτων μονοπωλιακών καταστάσεων» 
από την ανάδοχο εταιρία καταστάσεων, περαιτέρω εξέταση. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 
 
 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 3 η
 

 
  

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση Απολογιστικών - Οικονομικών Στοιχείων 2017 και Έκθεση Ελέγχου 
 

Την 26η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 33η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την από 23/4/2018 Εισήγησή 
του, και πρότεινε την έγκριση α) των οριστικών Απολογιστικών Οικονομικών Στοιχείων 
έτους 2017 και αποστολής των στη Βουλή των Ελλήνων, συνοδευόμενα από την Έκθεση 
Ελέγχου 2017 των Ορκωτών Λογιστών β) την έγκριση της τελικής έκδοσης της Ετήσιας 
Έκθεσης του Ν.4389/2016, άρθρο 125 παρ. 3 για το έτος 2017 – «Έκθεσης Πεπραγμένων 
2017» από το Διοικητικό Συμβούλιο της Αρχής, γ) την πρόθεση και δέσμευση της Διοίκησης 
να συμμορφωθεί προς τις υποδείξεις των ορκωτών ελεγκτών. 

Ως είναι λογικό, ο Πρόεδρος ετόνισε ότι θεωρείται ως αυτονόητο η πλήρης εφαρμογή, επί 
του συνόλου των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού, οι οποίες είναι εφαρμοστέες και επί 
της Αρχής, ως φορέα Γενικής Κυβέρνησης. 

Ο Πρόεδρος δε, ακολούθως επεσήμανε ότι την 30/4/2018 λήγει η απόσπαση της κας 
Σαρηγιαννίδου Κυριακής, η οποία απασχολείται στο Λογιστήριο της Αρχής, και ότι, για όσο 
χρονικό διάστημα εκκρεμεί ο διορισμός των νεότερων στελεχών της Αρχής μέσω των 
προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, τα οποία θα στελεχώσουν τις αντίστοιχες Υπηρεσίες Οικονομικού 
και Διοικητικού, αιτείται την παροχή εξουσιοδότησης από το Διοικητικό Συμβούλιο προς 
τον ίδιο, προκειμένου να χορηγήσει ειδικότερη εξουσιοδότηση προς μέλη και υπαλλήλους 
της Αρχής, ανάθεσης σχετικών καθηκόντων για τα οποία κωλύεται ο ίδιος να ασκήσει λόγω 
ασυμβιβάστου. Επιπροσθέτως, ζητά την παροχή εξουσιοδότησης για την διαπίστωση της 
ανάγκης και την ανάθεση, εφόσον τούτο απαιτηθεί, σε εξωτερικό προμηθευτή για τη ομαλή 
εξέλιξη της λειτουργίας του λογιστηρίου και του λογιστικού συστήματος της Αρχής. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Νομικό Πλαίσιο 

1) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 112 και 113. 

2) Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

3) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 
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Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Κατόπιν της ολοκλήρωσης την 29η Μαρτίου 2018 της διαδικασίας ελέγχου από Ορκωτούς 

Λογιστές, παρατίθενται οι απολογιστικές οικονομικές καταστάσεις έτους 2017, καθώς και ο 

Προϋπολογισμός του ίδιου έτους. 

Πίνακας 1: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εσόδων 2017 

Κωδικός Ονομασία ΚΑΕ 
Προϋπολογισμός 

Εσόδων 2017 

Απολογιστικά 

Στοιχεία Εσόδων 

2017 

73 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ 639.700,00 659.324,30 

73.00 
Ανταποδοτικά τέλη για τις υπηρεσίες 

δημοσίου συμφέροντος της Ρ.Α.Λ. 
639.700,00 659.324,30 

75 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ - - 

76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 3.000,00 10.214,17 

76 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα 3.000,00 10.214,17 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν  653.000,00 669.538,47 

(Ποσά σε €)  
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Πίνακας 2: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εξόδων 2017 

Κωδικός Ονομασία ΚΑΕ 
Προϋπολογισμός 

Εσόδων 2017 

Απολογιστικά 

Στοιχεία Εσόδων 

2017 

11 
ΚΤΙΡΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ – 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
15.000,00 - 

11.07 Κτίρια – Εγκαταστάσεις σε κτίρια 15.000,00 - 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 33.000,00 946,12 

14.00 Έπιπλα 18.000,00 -  

14.01 Σκεύη 500,00 -  

14.02 Μηχανές γραφείου 1.500,00 -  

14.03 Προμήθεια Η/Υ 11.000,00 946,12 

14.08 Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών 1.000,00 -  

14.09 Λοιπός εξοπλισμός 1.000,00 -  

60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 360.000,00 280.273,43 

60.00 Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 230.000,00 229.381,30 

60.02 
Έξοδα επιμόρφωσης προσωπικού & 

λοιπές παρεπόμενες παροχές 
10.000,00 -  

60.03 
Εργοδοτικές εισφορές έμμισθου 

προσωπικού 
120.000,00 50.892,13 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 50.000,00 30.999,79 

61.00 
Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων 

επαγγελματιών 
24.500,00 12.999,79 

61.01 
Αμοιβές μη ελεύθερων επαγγελματιών 

(διαφόρων τρίτων) 
- - 

61.98 Λοιπές αμοιβές τρίτων – Εξωτερικού 25.500,00 18.000,00 

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 74,40 

62.02 Ύδρευση - - 

62.03 Τηλεπικοινωνίες - - 

62.04 Μισθώματα - - 
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62.05 Ασφάλιστρα Πυρός - - 

62.07 Επισκευές και συντηρήσεις 5.000,00 74,40 

62.98 Λοιπές παροχές - - 

63 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 50.000,00 1.370,55 

63.04 Διάφοροι Φόροι και Τέλη 50.000,00 1.370,55 

63.98 Διάφοροι Φόροι – Τέλη (ΦΠΑ) - - 

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 55.000,00 9.472,61 

64.00 Δαπάνες Μεταφορών 5.000,00 107,37 

64.01 Δαπάνες Μετακινήσεων 15.000,00 4.020,01 

64.02 Προβολής και Διαφήμισης 5.000,00 834,50 

64.05 Συνδρομές - Εισφορές 3.000,00 - 

64.06 Δωρεές - Επιχορηγήσεις 2.000,00 150,00 

64.07 Έντυπα και Γραφική Ύλη 5.000,00 2.699,23 

64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης 10.000,00 684,73 

64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων 5.000,00 - 

64.98 Διάφορα Έξοδα 5.000,00 976,77 

65 ΤΟΚΟΙ 1.000,00 165,10 

65 Διάφορα έξοδα τραπέζης 1.000,00 165,10 

 Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Ξ Ο Δ Ω Ν  569.000,00 323.302,00 

(Ποσά σε €) 

Αποτέλεσμα: Λειτουργικό Πλεόνασμα 346.743,14 € 

Σημειώσεις: 

Η Έκθεση Ελέγχου 2017 των Ορκωτών Λογιστών και οι οριστικές Οικονομικές Καταστάσεις 
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της Ετήσιας Έκθεσης του Ν.4389/2016, άρθρο 125 παρ. 3 
που αποστέλλεται στη Βουλή των Ελλήνων. 

Η Ετήσια Έκθεση του Ν.4389/2016, άρθρο 125 παρ. 3 για το έτος 2017 της Αρχής, άλλως 
καλούμενη «Έκθεση Πεπραγμένων» περιλαμβάνει αναλυτική αναφορά στο Νομικό 
Πλαίσιο, Αρμοδιότητες, Έργο, Στόχους και στις προσωρινές Οικονομικές Καταστάσεις της 
Ρ.Α.Λ. 

Στα προσωρινά οικονομικά στοιχεία της ανωτέρω Εκθέσεως αναφέρονται ως λοιπά έσοδα 
506,67 € επιστραφέντα από μη δεδουλευμένες αμοιβές, τα οποία στα τελικά οικονομικά 
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αποτελέσματα δεν απεικονίζονται, λόγω του χαρακτηρισμού τους ως ταμειακή κίνηση και 
όχι ως οργανικά έσοδα. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση των οικονομικών αποτελεσμάτων για το 2017 και την αποστολή των στη Βουλή 
των Ελλήνων, συνοδευόμενα από την Έκθεση Ελέγχου 2017 των Ορκωτών Λογιστών, την 
έγκριση της τελικής έκδοσης της Έκθεσης Πεπραγμένων 2017 και περαιτέρω, την έγκριση 
όλων των απαραιτήτων ενεργειών που στις οποίες απαιτείται να προβεί ο Πρόεδρος για τη 
συμμόρφωση προς τις υποδείξεις των Ορκωτών Λογιστών, συμπεριλαμβανομένης της 
παροχής εξουσιοδότησης για την ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένου Οικονομικής 
Υπηρεσίας, Εκκαθαριστή Αποδοχών, καθώς και όποιας άλλης ενέργειας απαιτηθεί για την 
προσήκουσα λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας και διαχείρισης, του λογιστηρίου και 
του λογιστικού συστήματος της Αρχής, όπως και έγκρισης και παροχής εξουσιοδότησης 
προς αυτόν για διαπίστωση της ανάγκης και ανάθεση, εφόσον απαιτηθεί, σε εξωτερικό 
λογιστικό γραφείο για την τυχόν κάλυψη των ανωτέρω λειτουργικών αναγκών για το 
επόμενο χρονικό διάστημα. 

 Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 59/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 3 η
 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων και 

καταλοίπων φορτίου που προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της 

Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. 

 

Την 26η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 33η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 
 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
ΡΥ Θ Μ Ι ΣΤ Ι Κ Η Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά στην από 

13/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/13.03.18) επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος 

Συμβούλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προς τη Ρ.Α.Λ., με την οποία αιτείται για τις κατά νόμο ενέργειες 

της Αρχής, καθώς, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω επιστολή, ύστερα την 

δημοσίευση της υπ’ αριθμόν 177/2018 Απόφαση του τμήματος Β’ του ΣτΕ, δια της οποίας 

ακυρώθηκε η αριθ. 3122.33-2.1/7842/2017 ΚΥΑ των κ.κ. ΥΠΟΙΚ και ΥΝΑΝΠ, ως προς το 

Άρθρο 3, παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και ως προς το Άρθρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. 

περ. 1, δημιουργείται κενό όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών που εμπίπτουν στα 

ακυρωθέντα από το ΣτΕ Άρθρα της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και «…προκύπτει πρόβλημα στο 

μεσοδιάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ισχύος της Απόφασης του ΣτΕ μέχρι την έκδοση της 

νέας ΚΥΑ». 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Ιστορικό 

1) Στις 07/03/2014 η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προκήρυξε με την υπ’ αριθ. 317/07.03.2014 Διακήρυξη Διεθνή 
Ανοιχτό Διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής 
αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή 
αρμοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε.», σε εφαρμογή των απαιτήσεων που απορρέουν από τις 
διατάξεις της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 2007/71/ΕΚ οδηγίας», καθόσον· όλοι οι φορείς 
διαχείρισης λιμένων υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής αποβλήτων για τα πλοία που χρησιμοποιούν το λιμένα (Άρθρο 4), ενώ 
«ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο 
οποίο δύναται να ανατεθεί από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων η παραλαβή και 
διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία που 
καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους (Άρθρο 2). 

2) Στις 06/05/2014 διενεργήθηκε ο προαναφερθείς διαγωνισμός, στον οποίο συμμετείχε η 
επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡ. ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ - NORTH AEGEAN SLOPS», 
της οποίας καθολική διάδοχος κατέστη η NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε., και δυνάμει της 
11/4/11.6.2014 απόφασης του ΔΣ της Ο.Λ.Κ. Α.Ε., της κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του εν 
λόγω διαγωνισμού σχετικά με την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής της κατηγορίας 
των στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια 
περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., σύμφωνα με το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης 
απόβλητων και καταλοίπων φορτίου πλοίων για την κατηγορία των στερεών αποβλήτων, 
ενώ για την κατηγορία των υγρών αποβλήτων ανάδοχος ορίστηκε, αντίστοιχα, η 
διαγωνιζόμενη εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. 

3) Στις 24/01/2018 με την υπ’ αριθμόν 177/2018 Απόφαση του τμήματος Β’ του ΣτΕ 
ακυρώθηκε η αριθ. 3122.33-2.1/7842/2017 ΚΥΑ των ΥΠΟΙΚ - ΥΝΑΝΠ, ως προς το Άρθρο 3, 
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παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και ως προς το Άρθρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1, μετά 
από αίτηση ακυρώσεως που κατατέθηκε ενώπιον του ΣτΕ από την: α) ανώνυμη εταιρεία με 
την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΑΣΟΥ Α.Ε.», που εδρεύει στο Δήμο 
Θάσου της ΠΕ Καβάλας, όπως νομίμως εκπροσωπείται β) κοινοπραξία με την επωνυμία 
«Κοινοπραξία Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ- ΘΑΣΟΥ», που εδρεύει στην Καβάλα (οδός 
Αβέρωφ αρ.5), όπως νομίμως εκπροσωπείται γ) ναυτική εταιρεία με την επωνυμία 
«ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Ν.Ε.», που εδρεύει στην Καβάλα, όπως νομίμως 
εκπροσωπείται δ) ναυτική εταιρεία με την επωνυμία «ΓΛΑΥΚΟΣ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που 
εδρεύει στην Καβάλα, όπως νομίμως εκπροσωπείται ε) ναυτική εταιρεία με την επωνυμία 
«ΟΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ Ν.Ε.», που εδρεύει στη Σαλαμίνα της Αττικής (1η πάροδος Ευαγγελίστριας 
38), όπως νομίμως εκπροσωπείται στ) ναυτική εταιρεία με την επωνυμία «ΝΙΚΗΤΗΣ Ν.Ε.», 
που εδρεύει στη Σαλαμίνα Αττικής (1η πάροδος Ευαγγελίστριας 38). 

4) Στις 07/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΟΛΚ 583/07.03.2018) εστάλη έγγραφο της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προς 
τις ανάδοχες εταιρείες, με το οποίο τους κοινοποιήθηκε η υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση του 
Β’ τμήματος του ΣτΕ και ενημέρωσε η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. τις ανάδοχες εταιρείες ότι δεν θα προβεί 
σε τιμολόγηση των τελών στις εταιρείες πλοίων που εμπίπτουν στο Άρθρο 3, παρ. 3.1, 
υποπάρ. 3.1.2 περ. 1 και ως προς το Άρθρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1 το μήνα 
Φεβρουάριο 2018 και εφεξής εωσότου διευθετηθεί το θέμα της τιμολόγησης με την έκδοση 
νέας ΚΥΑ. 

5) Στις 08/03/2018 δια του (υπ’ αρ. πρωτ. 588/08.03.2018) αποσταλθέντος εγγράφου της 
Ο.Λ.Κ. Α.Ε. ζητήθηκε από τις ανάδοχες εταιρείες στοιχειοθέτηση (κοστολόγηση) των 
υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων οι οποίες εμπίπτουν στο Άρθρο 3, παρ. 3.1, υποπάρ. 
3.1.2 περ. 1 και ως προς το Άρθρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1 της παραπάνω ΚΥΑ. 

6) Στις 09/03/2018 με έγγραφό τους οι ανάδοχες εταιρείες υπέβαλαν έκθεση αιτιολόγησης 
(κοστολόγησης) των υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων οι οποίες εμπίπτουν στο Άρθρο 3, 
παρ. 3.1, υποπάρ. 3.1.2 περ. 1 και ως προς το Άρθρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1 της 
με αριθ. 3122.33-2.1/7842/2017 ΚΥΑ των ΥΠΟΙΚ – ΥΝΑΝΠ. 

7) Στις 13/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/13.03.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. με την οποία αιτείται για τις κατά νόμο 
ενέργειες της Αρχής, καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω επιστολή 
δημιουργείται κενό όσον αφορά την τιμολόγηση των υπηρεσιών που εμπίπτουν στα 
ακυρωθέντα από το ΣτΕ Άρθρα της προσβαλλόμενης ΚΥΑ και «…προκύπτει πρόβλημα στο 
μεσοδιάστημα μεταξύ της ημερομηνίας ισχύος της Απόφασης του ΣτΕ μέχρι την έκδοση της 
νέας ΚΥΑ». 

Νομικό και Νομολογιακό Πλαίσιο 

1) Σύνταγμα της Ελλάδος. 

2) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη 
θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3) Κανονισμός (ΕΕ). 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και 
για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE». 
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4) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 112 και 113. 

5) Ο Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ Α’ 160). 

6) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ Α' 40). 

7) Ο Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπής Λιμενικών Ταμείων Σε 
Ανώνυμες Εταιρείες Και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 145). 

8) Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

9) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

10) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

11) H υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου 
σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» (ΦΕΚ Β' 412). 

12) Η υπ’ αριθ.3122.3-2.1/7842/2017 ΚΥΑ «Έγκριση τελών παραλαβής και διαχείρισης υγρών-
στερεών αποβλήτων πλοίων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 
383). 

13) Η υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφαση του Β’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στοιχεία προκύπτει ότι ύστερα από την δημοσίευση της 
αποφάσεως 177/2018 του Β’ τμήματος του ΣτΕ, η οποία ακύρωσε εν μέρει την 3122.3-
2.1/7842/2017 ΚΥΑ ΥΠΟΙΚ - ΥΝΑΝΠ «Έγκριση τελών παραλαβής και διαχείρισης υγρών-
στερεών αποβλήτων πλοίων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» ως προς το 
Άρθρο 3 παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και Άρθρο 4 παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1 περ. 1, έχει εν 
δυνάμει δημιουργηθεί κενό νόμου ως προς την τιμολόγηση της παροχής υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 
φορτίου που προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 εδ. α και β του Ν. 4389/2016 (Ρυθμιστικές αρμοδιότητες) 
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…, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης…» και «β) την τήρηση των 
υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - 
νομοθεσίας, σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης…». 
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Κάθε Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 5 
Ν. 2932/2001 «…ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και 
διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α'), τις διατάξεις 
του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως κάθε φορά 
ισχύουν». 

Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας του, συνιστά κεντρική και 
θεμελιώδη αρχή για την οργάνωση και λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Στην πράξη, το 
δημόσιο συμφέρον κατευθύνει τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης της δημόσιας 
διοίκησης και των δημοσίων υπηρεσιών. Η έννοια του δημοσίου συμφέροντος 
αναγνωρίζεται συνταγματικά, είτε ως δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 24 παρ. 1 του 
Συντάγματος) είτε ως δημόσια ωφέλεια (Άρθρο 17 παρ. 2 του Συντάγματος). Το δημόσιο 
συμφέρον είναι μια αόριστη νομική έννοια που συγκεκριμενοποιείται από το Σύνταγμα, το 
νόμο και τη δημόσια διοίκηση μέσα από την έκδοση κανονιστικών πράξεων στο πλαίσιο 
νομοθετικής εξουσιοδότησης ή με την έκδοση ατομικών πράξεων. Ειδικότερα, τέλος, ως 
αρχή της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος θεωρείται η υποχρέωση που υπέχουν τα 
όργανα της δημόσιας διοίκησης, μεταξύ της επιλογής περισσότερων, εξίσου νομίμων 
λύσεων, όταν δηλαδή η δημόσια διοίκηση ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει 
εκείνη, που κατά την κρίση της εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον. 

Εν προκειμένῳ, σύμφωνα με το Άρθρο 21 παρ. 5 Ν. 2932/2001 και με την επιφύλαξη 
ειδικότερων διατάξεων των Ν.4404/2016 και 4522/2018, αποδίδεται σε ανώνυμες, 
ιδιωτικές εταιρείες η ιδιότητα φορέα κοινής ωφελείας με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος.  

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, οι Ο.Λ. Α.Ε. δεν αποτελούν ιδιωτικές εμπορικές εταιρείες με 
μοναδικό σκοπό τη μεγιστοποίηση του επιχειρηματικού τους κέρδους σύμφωνα με 
πρότυπα της οικονομίας της αγοράς, αλλά επιτελούν σημαντική, δημόσια λειτουργία στα 
πλαίσια και σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί με νόμο. 

Η σημασία που αποκτά στη σύγχρονη έννομη τάξη η έννοια του δημοσίου συμφέροντος 
έγκειται εν πολλοίς στη ρητή του αναφορά σε συνταγματικές διατάξεις. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ. 1 περ. 1 του Συντάγματος «Η προστασία του φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. 
Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή 
κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας». Δηλαδή το φυσικό και το 
πολιτιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελές έννομο αγαθό, προστατευόμενο από την 
Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει ρητά την υποχρέωση αυτή. 

Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται μεν με αρχικό αποδέκτη το Κράτος, ωστόσο δε οι Ο.Λ. Α.Ε. 
ως ανώνυμες εταιρείες κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος, οι οποίες τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ήτοι 
της Κυβέρνησης και του Κράτους), ερμηνεύεται τελεολογικά ότι οφείλουν να τηρούν την 
ανωτέρω υποχρέωση. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 1650/1986 βασικοί στόχοι του νόμου είναι 
μεταξύ άλλων: 

i. Η αποτροπή της ρύπανσης και γενικότερα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και η λήψη 
όλων των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν, προληπτικών μέτρων. 
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ii. Η διασφάλιση της ανθρώπινης υγείας από τις διάφορες μορφές υποβάθμισης του 
περιβάλλοντος και ειδικότερα από τη ρύπανση και τις οχλήσεις. 

iii. Η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης του εθνικού χώρου συνολικά και των επί μέρους 
γεωγραφικών και οικιστικών ενοτήτων του και μέσα από την ορθολογική διαχείρισης του 
περιβάλλοντος. 

iv. Η διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας των φυσικών οικοσυστημάτων και η διασφάλιση 
της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. 

v. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. 

vi. Η προστασία των ακτών των θαλασσών, των όχθων των ποταμών, των λιμνών, του βυθού 
αυτών και των νησίδων ως φυσικών πόρων, ως στοιχείων οικοσυστημάτων και ως 
στοιχείων του τοπίου. 

vii. Ο καθορισμός της επιθυμητής και της επιτρεπόμενης ποιότητας των φυσικών αποδεκτών 
καθώς και των κάθε είδους επιτρεπόμενων εκπομπών αποβλήτων, µε την καθιέρωση και 
χρησιμοποίηση κατάλληλων παραμέτρων και οριακών τιμών, ώστε να µην προκαλείται 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος, µε κριτήρια: 

- την επιστημονική γνώση και εμπειρία, 

- την καλύτερη διαθέσιμη και οικονομικά εφικτή τεχνολογία, 

- τις τοπικές συνθήκες και ιδιομορφίες του περιβάλλοντος και του πληθυσμού καθώς επίσης 
και τις ανάγκες ανάπτυξης, 

- την προϋπάρχουσα διαμόρφωση συλλογικής χρήσης μιας περιοχής, 

- τα υφιστάμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά σχέδια. 

Δικαιολογητικός λόγος της προαναφερθείσας υποχρέωσης αποτελεί η προστασία του 
φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος στην περιοχή αρμοδιότητας της εκάστοτε Ο.Λ. Α.Ε. 

Βάσει των ανωτέρω διατάξεων έχουν θεμελιωθεί οι ακόλουθες αρχές σχετικά με το περιβάλλον: 

• Αρχή της προφύλαξης - Η μη ύπαρξη ακριβών επιστημονικών δεδομένων και η όποια 
αβεβαιότητα που μπορεί αυτό να συνεπάγεται δεν αποτελεί δικαιολογία για τη μη λήψη 
προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων. 

• Υποχρέωση μη πρόκλησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε όλα τα επίπεδα τοπικά και 
εθνικά, διασυνοριακά και παγκόσμια. 

• Υποχρέωση εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - Η εκ των προτέρων εκτίμηση των 
επιπτώσεων συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών προβλημάτων αλλά και στην εξεύρεση πιο 
περιβαλλοντικά φιλικών λύσεων. 

• Αρχή της πρόληψης - Όταν είναι γνωστή η πιθανότητα πρόκλησης περιβαλλοντικής 
υποβάθμισης, πρέπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα προληπτικά μέτρα, τα μέτρα 
ασφαλείας που είναι απαραίτητα για την αποφυγή της. 
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• Η Αρχή ο ρυπαίνων πληρώνει - Αν υπάρξει περιβαλλοντική υποβάθμιση και ρύπανση, το 
κόστος των κατασταλτικών μέτρων αλλά και των μέτρων αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος πρέπει να επωμισθεί ο υπαίτιος. 

• Αρχή της επικουρικότητας - Όσο πιο κοντά εστιασμένη είναι η λύση κοντά στην πηγή του 
προβλήματος, τόσο υψηλότερες είναι οι πιθανότητες αποτελεσματικότητας των μέτρων 
που λαμβάνονται. 

Οι Ο.Λ. Α.Ε. υπέχουν υποχρέωση για την παροχή υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς 
τους δια της υπάρξεως εγκεκριμένου Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Άρθρο 5 ΚΥΑ 8111.1/41/2009), επί τη βάσει του οποίου η παρεχόμενη υπηρεσία ερείδεται. 
Για την προσήκουσα και ορθή εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, οι Ο.Λ. Α.Ε. δύνανται 
να προκηρύσσουν διαγωνισμούς (υπο) - παραχώρησης της προαναφερθείσας υπηρεσίας 
και να συνάπτουν τις αντίστοιχες συμβάσεις με τις εταιρείες που αναδείχθηκαν, σύμφωνα 
με τους όρους του διαγωνισμού. 

Οι εν λόγω παρεχόμενες από τους αναδόχους υπηρεσίες χρηματοδοτούνται από 
ανταποδοτικό τέλος το οποίο καταβάλλεται από τους χρήστες των υπηρεσιών, του 
εκάστοτε λιμένος. Το ύψος του προαναφερθέντος τέλους διαμορφώνεται με απόφαση του 
Δ.Σ. της εκάστοτε Ο.Λ. Α.Ε. και περιβάλλεται το τύπο της κανονιστικής ΚΥΑ των κ.κ. ΥΠΟΙΚ 
και ΥΝΑΝΠ. 

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, η υπ’ αριθ. 177/2018 απόφαση του Β’ τμήματος του ΣτΕ, 
ακύρωσε εν μέρει την 3122.3-2.1/7842/2017 ΚΥΑ των ΥΠΟΙΚ - ΥΝΑΝΠ «Έγκριση τελών 
παραλαβής και διαχείρισης υγρών-στερεών αποβλήτων πλοίων αρμοδιότητας Οργανισμού 
Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» ως προς το Άρθρο 3 παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και Άρθρο 4 παρ. 
4.1, υποπαρ. 4.1.1 περ. 1. Λόγω της εν μέρει ακύρωσης, με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
588/07.03.2018 Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού ενημέρωσε τις ανάδοχες 
εταιρείες ότι η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. θα σταματήσει να επιβάλλει το ανταποδοτικό τέλος από το 
Φεβρουάριο 2018 στους χρήστες των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών - 
στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων μέχρι την έκδοση νέας ΚΥΑ, ωστόσο 
αναμένει την τήρηση των λοιπών συμβατικών υποχρεώσεων, από πλευράς αναδόχων, που 
απορρέουν από τις συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ των μερών (Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και 
αναδόχων εταιριών) και την εκ των υστέρων εκκαθάριση των οφειλών που πρόκειται να 
προκύψουν. 

Σημειώνεται ότι, επί της αρχής, σε περιπτώσεις ακυρωτικών δικαστικών αποφάσεων, 
συμμόρφωση νοείται και προκύπτει από το σύνολο της απόφασης, τόσο από το διατακτικό, 
όσο και από το αιτιολογικό αυτής. Επομένως, από το αιτιολογικό, μπορεί να υποδεικνύεται 
συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης του διατακτικού της απόφασης. 
Η ακυρωτική απόφαση εξαφανίζει την πράξη που ακυρώθηκε, ισχύει από τη δημοσίευσή 
της και ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της ακυρούμενης πράξης. Η πράξη θεωρείται ωσάν μη 
εκδοθείσα και επαναφέρεται αυτοδικαίως η πραγματική και νομική κατάσταση που 
προϋπήρχε της εκδόσεώς της (ΣτΕ 2309/2009). 

Η νέα πράξη που τυχόν εκδίδει η διοίκηση ανατρέχει αναγκαίως στον χρόνο εκδόσεως της 
ακυρωθείσας πράξεως και διέπεται κατ’ αρχήν από το νομικό και πραγματικό καθεστώς 
που ίσχυε τότε. (ΣτΕ 3627/2004, 1523/2003). 

Οι αποφάσεις που κατ’ αρχήν παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης της Διοίκησης είναι οι 
αποφάσεις του ΣτΕ, που δέχονται την αίτηση ακυρώσεως. 
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Εν προκειμένῳ, η ανωτέρω αίτηση ακυρώσεως έγινε δεκτή επί τη βάσει ότι για τον 
καθορισμό του τέλους έλλειπε η επαρκής αναφορά στοιχείων, τα οποία αποδεικνύουν τη 
συνδρομή της αναλογικής σχέσης μεταξύ εσόδων και εξόδων των υπηρεσιών και τον έλεγχο 
της ανταποδοτικότητας του τέλους για την επίδικη περίοδο. Η αστοχία αυτή αφορά στη 
διαδικασία εκδόσεως της κανονιστικής πράξης, και όχι στο περιεχόμενο αυτής καθεαυτής 
της πράξης. Συνεπώς, η νεότερη ΚΥΑ δύναται να εκδοθεί με αντίστοιχες προβλέψεις, 
τηρώντας όμως τη διαδικασία επί τη βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων, αφορώντων το 
επίδικο διάστημα. 

Παράλληλα, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελεί το ενδιαφερόμενο μέρος σχετικά με το οποίο η 
ακύρωση της εν λόγω ΚΥΑ δημιουργεί κενό δικαίου το οποίο, όπως τεκμηριώνεται 
ανωτέρω, δύναται να έχει σημαντικές επιπτώσεις περιβαλλοντικού χαρακτήρα στην 
λειτουργία των λιμένων αρμοδιότητάς της, με αποτέλεσμα την ευθεία παράβαση της 
υποχρέωσης των φορέων λιμένων και της Ελλάδος για αποτελεσματικό προγραμματισμό 
της διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με τους σκοπούς της Οδηγίας 59/2000/ΕΚ. 

Επιπλέον, η έκδοση της εν λόγω ΚΥΑ επιβάλλεται να εκδίδεται κατ’ έτος. Τούτο προκύπτει 
από την ίδια την φύση του τέλους, ως ανταποδοτικού, δυνάμει των διατάξεων της παρ. 5 
του Άρθρου 5 της ΚΥΑ 8111.1/41/2009 «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» και 
της παρ. 5 του Άρθρου 9 «Εξαιρέσεις» της ιδίας ΚΥΑ, καθώς και του Άρθρου 4 της ΚΥΑ 
3122.3-2.1/7842/2017, σύμφωνα με το οποίο «Η ισχύς των τελών και τιμολογίων των 
ανωτέρω παραγράφων θα είναι ετήσια και θα αναπροσαρμόζεται την 1η Ιανουαρίου κάθε 
έτους σύμφωνα με τον ετήσιο πληθωρισμό, με βάση τον μέσο Δείκτη τιμών καταναλωτή 
δωδεκαμήνου στο οποίο θα γίνεται η αναπροσαρμογή. Σε περίπτωση αύξησης των 
τιμολογίων διάθεσης απορριμμάτων στον ΧΥΤΑ, τα τιμολόγια της κατηγορίας στερεών 
καταλοίπων θα αναπροσαρμόζονται αυτόματα». 

Με την ενέργειά της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. περί παύσης επιβολής τιμολόγησης του ανταποδοτικού 
τέλους από το Φεβρουάριο 2018 στους χρήστες των εν λόγω υπηρεσιών μέχρι την έκδοση 
νέας ΚΥΑ, με την από πλευράς αναδόχων παράλληλη τήρηση των λοιπών συμβατικών 
υποχρεώσεών τους, οι οποίες απορρέουν από τις συναφθείσες μεταξύ των μερών 
συμβάσεις, και με την εκ των υστέρων εκκαθάριση των οφειλών που πρόκειται να 
προκύψουν, κρίνεται ότι δημιουργείται ωφέλεια για τον Οργανισμό και τους χρήστες, δια 
της συνέχισης της παροχής της υπηρεσίας, με παράλληλη μη καταβολής του αντίστοιχου 
αντιτίμου αυτής. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εκπληρώνει την κανονιστική υποχρέωση που υπέχει ως 
επισπεύδουσα, αναφορικά με την παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, σύμφωνα με την κείμενη περί προστασίας του 
περιβάλλοντος νομοθεσία, ενώ παράλληλα οι χρήστες απολαμβάνουν τις ανωτέρω 
υπηρεσίες δίχως να τιμολογούνται, αποκομίζοντας περιουσιακή ωφέλεια με αποτροπή 
μείωσης του ενεργητικού της περιουσίας τους. Οι δε ανάδοχες εταιρείες υπέχουν 
συμβατικής υποχρέωσης να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, χάριν της φύσεως του 
Οργανισμού ως εταιρείας κοινής ωφελείας με σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου 
συμφέροντος, αυξάνοντας το παθητικό της περιουσίας τους χωρίς να υφίσταται πλέον 
νόμιμη αιτία για την επιβολή τέλους από το οποίο θα καταβάλετο το σχετικό αντίτιμο της 
υπηρεσίας. 

Η προαναφερθείσα πρακτική, ήτοι η αύξηση του παθητικού των αναδόχων δια της 
καταβολής των δαπανών για την παροχή της υπηρεσίας χωρίς την καταβολή οιονδήποτε 
αντιτίμου από τους χρήστες (και λήπτες της υπηρεσίας) στην Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και μέσω αυτού 
στην ανάδοχο εταιρεία, δύναται υπό προϋποθέσεις να θέσει σε κίνδυνο την παροχή της 
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υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στην 
περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

Πιο συγκεκριμένα, η απόφαση για την μη τιμολόγηση της υπηρεσίας από την Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 
δεν λαμβάνει υπ’ όψιν εάν δύναται να ανταπεξέλθουν οι ανάδοχες εταιρείες στο κόστος 
παροχής της υπηρεσίας δίχως την καταβολή αντιτίμου και για πόσο χρονικό διάστημα. 

Επίσης λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι ο χρόνος έκδοσης νέας ΚΥΑ δεν δύναται να προβλεφθεί 
με ασφάλεια, ο χρονικός ορίζοντας της απόφασης μη τιμολόγησης αφορά επ’ αόριστον 
χρονικό διάστημα. 

Επιπλέον ουδεμία μνεία πραγματοποιείται για πιθανή προσωρινή λύση στην περίπτωση 
που ανάδοχος εταιρεία σταματήσει να προσφέρει τις υπηρεσίες παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, επικαλούμενη την οικονομική 
ζημία που υφίσταται από την απόφαση της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

Επειδή, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση 
του Κράτους, η οποία υποχρέωση δύναται να υλοποιείται και μέσω έτερων νομικών 
οντοτήτων. 

Επειδή, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υπηρεσία με 
σκοπό την εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος. 

Επειδή, η υπηρεσία παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων αποτελεί την υπηρεσία που μετουσιώνει στους λιμένες την υποχρέωση προστασίας 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Επειδή, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι ο υπεύθυνος και αρμόδιος φορέας για την παροχή της 
υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στην 
περιοχή αρμοδιότητάς της. 

Επειδή, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, την αρχή της πρόληψης, την αρχή ο 
ρυπαίνων πληρώνει και την αρχή της επικουρικότητας, άπασες θεμελιωμένες τόσο σε 
εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλει η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να μεριμνήσει με μία 
εστιασμένη λύση για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή της υπηρεσίας παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, ενώ οι χρήστες οφείλουν να 
καταβάλλουν το σχετικό αντίτιμο για την παροχή της υπηρεσίας. 

Επειδή, η από πλευράς της Ο.Λ.Κ. Α.Ε. μη τιμολόγηση δύναται υπό προϋποθέσεις να 
δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 

Επειδή, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απολαμβάνει 
συνταγματικού επιπέδου προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη και για την οποία 
λαμβάνεται προληπτικά μέριμνα δίχως να αναμένεται να επέλθουν τυχόν δυσμενείς 
συνέπειες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον. 

Επειδή, η ακυρωτική απόφαση εξαφανίζει την πράξη που ακυρώθηκε, ισχύει δε από τη 
δημοσίευσή της και ανατρέχει στο χρόνο έκδοσης της ακυρούμενης πράξης. Η πράξη 
θεωρείται ως μη εκδοθείσα και επαναφέρεται αυτοδικαίως η πραγματική και νομική 
κατάσταση που προϋπήρχε της εκδόσεώς της (ΣτΕ 2309/2009). 

Επειδή, απαιτούνται οι άμεσες από πλευράς αρμόδιων φορέων σχετικές δια της εκδόσεως 
νέας ΚΥΑ, ενέργειες για τη διαφύλαξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος  
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Επειδή, η Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελεί έναν εκ των 25 λιμένων της Ελλάδος που έχει ενταχθεί στους 
λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1315/2013 και ως εκ τούτου τυγχάνει εφαρμογής ο Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017. 

Επειδή, σύμφωνα με την τελεολογική ερμηνεία των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017 προκύπτει ότι τα τέλη τόσο των λιμενικών υπηρεσιών όσο και των λιμενικών 
υποδομών θα πρέπει να αναλογούν στο εκάστοτε κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ένεκα των ανωτέρω τεθέντων στοιχείων, όπως η τιμολόγηση των υπηρεσιών παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων από την Οργανισμός Λιμένος 
Καβάλας Α.Ε., με σκοπό την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη παροχή των υπηρεσιών, 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς τιμολόγησης έως την έκδοση 
νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία θα αντικαθιστά την εν μέρει ακυρωθείσα από 
το ΣτΕ 3122.3-2.1/7842/2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τελών παραλαβής και διαχείρισης υγρών - στερεών 
αποβλήτων πλοίων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος Καβάλας Α.Ε.», για λόγους 
υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που ανάγονται στην προληπτική προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Πέραν της ανωτέρω προσωρινής τιμολόγησης των υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς, δέον 
όπως η Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. φέρει την παράλληλη και ισότιμη υποχρέωση 
προώθησης της τιμολόγησης των σχετικών υπηρεσιών για το έτος 2017 και 2018 προς τους 
αρμόδιους φορείς, δυνάμενη να σωρευτεί σε μία κανονιστική πράξη, αρκεί να καθίσταται 
σαφής ο διαχωρισμός του υπολογισμού μεταξύ των δύο ετών. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 60/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  34η 

 

ΘΕΜΑ 3: Επικύρωση Εξουσιοδοτήσεων για τη Ανάθεση της Νομικής Εκπροσώπησης της 
Ρ.Α.Λ και Εκπόνησης Γνωμοδοτήσεων. 

 

Στις 16 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 13:00,  τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 34η 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.  

 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής  Λ.Σ. Δημητριάδη Φένια. 

  

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 1.  Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων  Πρόεδρος 

 2.  Τορουνίδης Αθανάσιος                                                                                                     

 3.  Κουφός Παναγιώτης                                                                       

 4.  Χλωμούδης Κωνσταντίνος  

 5.  Γεωργίου Βασίλειος   

 6.  Κορκίδης Βασίλειος 

 7. Βελουδογιάννη Ελένη 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 

1. Γρίνος Σπυρίδων                                                     

Αντιπρόεδρος 

Εισηγητής 

Μέλος 

Μέλος 

Μέλος 

 Μέλος 

 

 

Μέλος 
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Ο Πρόεδρος αιτείται την εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί: 

α) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως και στην ανάθεση του χειρισμού της υποθέσεως 

σε δικηγορικό γραφείο, για τη διαφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος της Αρχής σχετικά με 

την υπόθεση με κωδικό αριθμό Γ7/2018. 

β) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της εκπόνησης γνωμοδότησης σε 

δικηγορικό γραφείο, προς υποστήριξη εισήγησης επί θέματος της Ρ.Α.Λ. σχετικά με την 

υπόθεση με κωδικό αριθμό Α9/2018. 

 

Τα τακτικά Μέλη ομόφωνα επικυρώνουν την εξουσιοδότηση τους προς τον Πρόεδρο για 

τον ορισμό δικηγόρου, με αντικείμενο τον χειρισμό των ως άνω υποθέσεων. 

  

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

                                                                                      Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 61/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 5 η  

ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση Επιστολής της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. περί παροχής 

διευκρινήσεων επί όρων των από 29ης Ιουλίου 2014 συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 

φορτίων πλοίου που προσεγγίζουν  τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητός της. 

Την 24η Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 35η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.  

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά στην με 
αρ. πρωτ. ΡΑΛ 289/26.02.18 επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.), με την οποία τέθηκαν υπ’ 
όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.) ερωτήματα, τα οποία αφορούν την 
ισχύ, διάρκεια και το νομικό καθεστώς, που διέπει τις δύο συμβάσεις «Παροχής υπηρεσιών 
ευκολιών υποδοχής υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που 
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ.», τις οποίες έχει συνάψει η 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. με αντίστοιχους αναδόχους κατόπιν αντιστοίχων Διεθνών Ανοικτών 
Διαγωνισμών, το 2014. Έπειτα δίδει το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος 
αναπτύσσει συνοπτικά την από 22.05.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν τα τεθέντα σε αυτό, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε 
διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το παρόν ιστορικό συνετάχθη κατόπιν αναζητήσεως των διαθεσίμων, σχετικών με το θέμα, 
εγγράφων από το αρχείο της Υπηρεσίας μας. 

1) Στις 26/2/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 289/26.02.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με την οποία εκτίθενται τα ακόλουθα: «…η 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προέβη σε σύναψη συμβάσεων με τις ανάδοχες εταιρείες στις οποίες 
κατακυρώθηκαν τα αποτελέσματα των δύο (2) Διεθνών Ανοικτών Διαγωνισμών για την 
ανάδειξη αναδόχων ‘’Παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών και στερεών 
αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας 
της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε…», δυνάμει των συμβάσεων με «…αριθμ. Πρωτ. 1871/29-07-2014 για την 
‘’Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων 
που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’’ με την “HELLENIC 
ENVIROMENTALL CENTER”» και την με «…αριθμ. Πρωτ. 1863/29-07-2014 για την ‘’Παροχή 
υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που 
προσεγγίζουν που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.’’ με 
την “ANTIPOLLUTION ANE”» . 

Στο δε Άρθρο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αμφοτέρων των συμβάσεων, αναφέρεται 
ότι: «Η εκτέλεση της Σύμβασης αρχίζει από την έγκριση των τιμών (τελών και τιμολογίων) 
από τον αρμόδιο φορέα και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και λήγει τρία (3) έτη από την 
ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων. Ο Ο.Λ.ΗΓ. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη Σύμβαση με 
απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ο.Λ.ΗΓ., για χρονικό διάστημα μέχρι και 
δύο (2) έτη». 

2) Στις 29/3/2017 δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ η υπ’ αριθ. 3122.3-2.5/17235/2017 Κοινή Υπουργική 
Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΦΕΚ Β 1074), 
με την οποία εγκρίθηκε το σύστημα χρέωσης τελών για την παραλαβή και διαχείριση υγρών 
και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

214 

 

θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., της οποίας η ισχύς άρχεται από την 
δημοσίευση της απόφασης στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

3) Στις 04/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 227/04.05.2018) εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 
Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., με την οποία εζήτησε η Αρχή (Ρ.Α.Λ.) την παροχή στοιχείων από την Ο.Λ.ΗΓ. 
Α.Ε., προκειμένου να διερευνηθούν τα ερωτήματα που έθεσε. Συγκεκριμένα, με την 
προαναφερθείσα επιστολή εζητήθησαν, οι από 29.07.2014 ανωτέρω συμβάσεις με τις 
αντίστοιχες διακηρύξεις των, καθώς και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα παραλαβής υπηρεσιών, 
τα οποία είχαν συνταχθεί από την φερόμενη ημερομηνία σύναψης των συμβάσεων. 

4) Στις 09/05/2018 με το (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 525/09.05.18) διαβιβασθέν έγγραφο, η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. 
απέστειλε τα προαναφερθέντα αιτούμενα στοιχεία, ήτοι· α) την υπ’ αριθ. 1007/14-3-2014 
Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την Ενέργεια Ανάδειξης Αναδόχου 
«Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων των 
Πλοίων», β) την υπ’ αριθ. 1008/14-3-2014 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για 
την Ανάδειξη Αναδόχου «Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και 
Καταλοίπων των Πλοίων», γ) την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΟΛΗΓ 1871/29-7-2014 Σύμβαση για την 
«Παροχή Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής Στερεών Αποβλήτων και Καταλοίπων των Πλοίων», 
δ) την υπ’ αριθ. Πρωτ. ΟΛΗΓ 1863/29-7-2014 Σύμβαση για την «Παροχή Υπηρεσιών 
Ευκολιών Υποδοχής Υγρών Αποβλήτων και Καταλοίπων των Πλοίων», ε) την Διαχρονική 
Καρτέλα Πελάτη, που τηρεί η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την αντισυμβαλλομένη εταιρεία 
ANTIPOLLUTION, από 27/01/2014 μέχρι 30/4/2018  και στ) την Διαχρονική Καρτέλα Πελάτη, 
που τηρεί η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. για την αντισυμβαλλομένη εταιρεία HELLENIC ENVIROMENTAL 
CENTER, από 22/05/2014 μέχρι 31/3/2018. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Σύνταγμα της Ελλάδος  

2) Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για τη 
θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3) Κανονισμός (ΕΕ). 1315/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, «περί των 
προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και 
για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE». 

4) Ο Αστικός Κώδικας, π.δ. 456/1984, ειδικότερα τα άρθρα 173 ΑΚ και 200 ΑΚ. 

5) Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
τα άρθρα 112 και 113. 

6) Ο Ν.1650/1986 (ΦΕΚ Α’ 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος». 

7) Ο Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8) Ο Ν.4413/2016 (ΦΕΚ 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 
94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις». 
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9) Ο Ν.2688/1999 (ΦΕΚ Α' 40) «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του 
Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες». 

10) Ο Ν.2932/2001 (ΦΕΚ Α' 145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
- Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπής Λιμενικών 
Ταμείων Σε Ανώνυμες Εταιρείες Και άλλες διατάξεις».  

11) Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

12) Ο Ν.4504/2017 (ΦΕΚ 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 Ακτοπλοϊα, Θέματα Πολιτικού Προσωπικού, Συμπλήρωση Διατάξεων για 
τα Λιμενικά Έργα και άλλες διατάξεις.  

13) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

15) H υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β' 412) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για 
τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας». 

16) Η υπ’ αριθ. 3122.3-2.5/17235/2017 (ΦΕΚ Β 1074) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομίας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,  

17) Η υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφαση του Β’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 εδ. α και β του Ν. 4389/2016 (Ρυθμιστικές αρμοδιότητες) 
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…, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης…» και «β) την τήρηση των 
υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - 
νομοθεσίας, σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης…». 

Κάθε Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 5 
Ν. 2932/2001 «…ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση του 
δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας και 
διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α'), τις διατάξεις 
του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), όπως κάθε φορά 
ισχύουν». 

Οι Ο.Λ. Α.Ε. υπέχουν υποχρέωση για την παροχή υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς 
τους δια της υπάρξεως εγκεκριμένου Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
(Άρθρο 5 ΚΥΑ 8111.1/41/2009), επί τη βάσει του οποίου η παρεχόμενη υπηρεσία ερείδεται. 
Δια την προσήκουσα και ορθή εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, οι Ο.Λ. Α.Ε. δύνανται 
να προκηρύσσουν διαγωνισμούς (υπο) - παραχώρησης της προαναφερθείσας παρεχόμενης 
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υπηρεσίας και συνάπτουν τις αντίστοιχες συμβάσεις με τις εταιρείες που αναδείχθηκαν, 
σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. 

Οι εν λόγω παρεχόμενες από τους αναδόχους υπηρεσίες καλύπτονται από ανταποδοτικό 
τέλος το οποίο καταβάλλεται από τους χρήστες των υπηρεσιών, του εκάστοτε λιμένος. Το 
ύψος του ανωτέρω τέλους διαμορφώνεται με απόφαση του Δ.Σ. της εκάστοτε Ο.Λ. Α.Ε. και 
περιβάλλεται το τύπο της κανονιστικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών. 

Δια της υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΗΓ 1368/28.02.2018 επιστολής εζητήθη η παροχή διευκρινίσεων 
επί των ανωτέρω παρατεθιμένων τριών (3) ερωτημάτων. 

Περί ισχύος των εν θέματι συμβάσεων 

Οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. υπεγράφησαν την 29.07.2014. 

Οι συμβάσεις, οι οποίες συνάπτονται από Οργανισμό Λιμένα, μετά την υπογραφή τους 
διέπονται από το νομικό καθεστώς που επιφυλάσσουν οι όροι, και παράλληλα από το 
ιδιωτικό δίκαιο. Τούτο συμβαίνει διότι δεν έχουν κατ’ αρχήν τα χαρακτηριστικά των 
διοικητικών συμβάσεων, καθώς συνάπτονται μεταξύ νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, 
του Οργανισμού Λιμένος, και ενός ιδιώτη αντισυμβαλλομένου, και συνεπώς δεν 
συντρέχουν τα σωρρευτικά κριτήρια χαρακτηρισμού μιάς σύμβασης ως διοικητικής. 
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την κρατούσα νομολογία του ΑΕΔ, «η σύμβαση είναι 
διοικητική αν (α) ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι το Ελληνικό Δημόσιο ή νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου και με τη σύναψη της συμβάσεως (β) επιδιώκεται η 
ικανοποίηση σκοπού, τον οποίο ο νόμος έχει αναγάγει σε δημόσιο, (γ) το δε Ελληνικό 
Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, είτε βάσει του κανονιστικού καθεστώτος 
που διέπει τη σύμβαση, είτε βάσει ρητρών που προβλέπονται κανονιστικώς και έχουν 
περιληφθεί στη σύμβαση και που αποκλίνουν από το κοινό δίκαιο, βρίσκεται, προς 
ικανοποίηση του εν λόγω σκοπού, σε υπερέχουσα θέση απέναντι στο αντισυμβαλλόμενο 
μέρος, δηλαδή σε θέση μη προσιδιάζουσα στον δυνάμει των διατάξεων του ιδιωτικού 
δικαίου συναπτόμενο συμβατικό δεσμό (Α.Ε.Δ. 21/2009, 6/2007, 10/2003, 3/1999, 
21/1997)», τα οποία κριτήρια θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά. 

Επομένως, διαφορές που ανακύπτουν από συμβάσεις, που συνάπτουν οι Οργανισμοί 
Λιμένων, εκτός και αν υφίσταται τυχόν ειδικότερη ή εξαιρετική ρύθμιση στο Νόμο, κατ’ 
αρχήν υπάγονται στις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

Εν προκειμένω, στο Άρθρο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» αμφοτέρων των συμβάσεων, 
προβλέπεται ότι «Η εκτέλεση της Σύμβασης αρχίζει από την έγκριση των τιμών (τελών και 
τιμολογίων) από τον αρμόδιο φορέα και τη δημοσίευση του σχετικού ΦΕΚ και λήγει τρία (3) 
έτη από την ημερομηνία πλήρους εφαρμογής του ολοκληρωμένου συστήματος τιμολόγησης 
ευκολιών υποδοχής αποβλήτων. Ο Ο.Λ.ΗΓ. διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει τη Σύμβαση 
με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ο.Λ.ΗΓ., για χρονικό διάστημα μέχρι 
και δύο (2) έτη». 

Παρά την ανωτέρω πρόβλεψη, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αποσταλεί μέχρι 
σήμερα στην Αρχή, οι δύο συμβαλλόμενοι στην εκάστοτε σύμβαση, (για τη μεν σύμβαση 
των στερεών αποβλήτων οι Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ και η εταιρεία ANTIPOLLUTION ANEκαι για τη δε 
σύμβαση των υγρών αποβλήτων οι Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ και η εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL 
CENTER AE), εκκίνησαν άμεσα την υλοποίηση των συμβάσεων δια της από πλευράς των 
εταιρειών παροχής της υπηρεσίας και δια της από την πλευράς της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. αποδοχής 
αυτής (υπηρεσίας), με την καταβολή του αντίστοιχου αντιτίμου. 
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Με τη μέχρι σήμερα συμπεριφορά των αντισυμβαλλομένων μερών κατ΄ άρθρο 173 και 200 
ΑΚ, δηλαδή τη δήλωση βουλήσεως των μερών, η οποία θα πρέπει να ληφθεί με την έννοια 
της αληθινής βουλήσεως  χωρίς προσήλωση στις λέξεις και υπό τους όρους που απαιτεί στη 
συγκεκριμένη περίπτωση η συναλλακτική ευθύτητα και κατά τους κανόνες της οποίας θα 
μπορούσε να γίνει αντιληπτή η δήλωση βουλήσεως  και από τον τρίτο, συνάγεται ότι οι 
αντισυμβαλλόμενοι κατήργησαν τον ανωτέρω, υπό του άρθρου «ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΣΥΜΒΑΣΗΣ» των συμβάσεων, όρο περί του χρονικού σημείου ενάρξεως της συμβάσεως, με 
μεταξύ τους σιωπηρή συμφωνία. 

Υπό το ανωτέρω πρίσμα τεκμαίρεται ότι η έναρξη των συμβάσεων έχει τελεστεί ατύπως 
από την ημερομηνία υπογραφής τους, ήτοι την 29η Ιουλίου 2014. 

Οι εν λόγω συμβάσεις έχουν τριετή συμβατική διάρκεια με δικαίωμα της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. να 
παρατείνει την εκάστοτε σύμβαση για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) ετών. Με το 
πέρας της 3ετούς συμβατικής διαρκείας, οι μεν εταιρείες συνέχισαν να προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους και η δε Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. να αποδέχεται αυτές καταβάλλοντας το σχετικό 
αντίτιμο. Ουδεμία καταγγελία των συμβάσεων πραγματοποιήθηκε από τους 
αντισυμβαλλομένους, ούτε έγγραφη προειδοποίηση περί μη συνέχισης της συμβάσεως 
εστάλη εκατέρωθεν. Ως εκ τούτου οι συμβάσεις παρατάθηκαν για ακόμη δύο έτη, δηλαδή 
έως την 29η Ιουλίου 2019, με σιωπηρή συμφωνία μεταξύ των μερών. Τυχόν απόφαση 
έγκρισης της παρατάσεως από τη Γενική Συνέλευσή της Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε., η οποία θα ανατρέχει 
να εγκρίνει την σιωπηρή συμφωνία που τελέστηκε την 29.07.2017, αφορά εσωτερικό 
διαδικαστικό ζήτημα του ενός συμβαλλόμενου στη σύμβαση μέρους, τη στιγμή μάλιστα 
που η διοίκηση έχει αποδεχθεί σιωπηρώς την παράταση και ουδόλως επηρεάζει το κύρος 
της σιωπηρής συμφωνίας περί παράτασης των συμβάσεων. 

Περί δημοσίευσης προσκλήσεων ενδιαφέροντος και υπαγωγής στον Ν.4504/2017 

Σύμφωνα με το Άρθρο 105 παρ. 23 περ. 1 Ν.4504/2017 προβλέπεται ότι· «Συμβάσεις για 
την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, καθώς και 
συμβάσεις παραχώρησης υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία, εφόσον έχουν συναφθεί 
ύστερα από νόμιμη διαγωνιστική διαδικασία και βρίσκονται σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, δεν καταλαμβάνονται από τις διατάξεις του, έως τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου διαρκείας τους». 

Η εν λόγω διάταξη αποτελεί μεταβατική διάταξη από το προγενέστερο καθεστώς της 
παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων στο ως-λεγόμενο νέο καθεστώς που εισάγει το Άρθρο 105 του Ν.4504/2017 και η 
οποία σκοπό έχει την διασφάλιση της ομαλής μετάβασης προς το νέο σύστημα και την 
ασφάλεια δικαίου των υποκειμένων του νόμου. 

Υπό τις παραδοχές των ως άνω, περί ισχύος των εν θέματι συμβάσεων, η συμβατική 
διάρκεια των δύο συμβάσεων λήγει την 29η Ιουλίου 2019. Συνεπώς ως εκείνο το χρονικό 
σημείο, οι διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017 δεν καταλαμβάνουν τις εν λόγω 
συμβάσεις, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν και να αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα 
αποτελέσματά τους. Ωστόσο, δέον όπως η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. λάβει όλες τις προπαρασκευαστικές 
ενέργειες για την έγκαιρη και προσήκουσα συμμόρφωση με το νέο θεσμικό πλαίσιο 
διαχείρισης αποβλήτων, ώστε να βρίσκεται εγκαίρως εις θέση να εφαρμόσει το νέο πλαίσιο 
από την 30η Ιουλίου 2019. 

Επειδή, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απολαμβάνει 
συνταγματικού επιπέδου προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη και για την οποία 
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λαμβάνεται προληπτικά μέριμνα δίχως να αναμένεται να επέλθουν τυχόν δυσμενείς 
συνέπειες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον. 

Επειδή, η υπηρεσία παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων αποτελεί την υπηρεσία που μετουσιώνει στους λιμένες την υποχρέωση προστασίας 
του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Επειδή, η Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ αποτελεί τον υπεύθυνο και αρμόδιο φορέα για την παροχή της 
υπηρεσίας  παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στην 
περιοχή αρμοδιότητας του και οφείλει να ενεργεί προληπτικά όσον αφορά την παροχή 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 
σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης. 

Επειδή, η Ο.Λ.ΗΓ. ΑΕ αποτελεί έναν εκ των 25 λιμένων της Ελλάδος που έχει ενταχθεί στους 
λιμένες του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1315/2013 και ως εκ τούτου τυγχάνει εφαρμογής ο Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) Οι συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 
Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε., έχουν αρχίσει ατύπως από την ημερομηνία 
υπογραφής τους, ήτοι την 29η Ιουλίου 2014. 

β) Η συμβατική διάρκεια της άτυπης παρατάσεως των δύο συμβάσεων λήγει την 29η 
Ιουλίου 2019. Μέχρι το προαναφερθέν χρονικό ορόσημο, οι διατάξεις του Άρθρου 105 του 
Ν.4504/2017 δεν καταλαμβάνουν τις εν λόγω συμβάσεις, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν 
και να αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους. 

γ) Δέον όπως η Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε. προβεί σε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την 
έγκαιρη και προσήκουσα συμμόρφωση με το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 
διαχείρισης αποβλήτων, ήτοι το άρθρο 105 Ν. 4504/2017 και Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352, 
ώστε να βρίσκεται εις θέση να εφαρμόσει το πλαίσιο του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017 από 
την 30η Ιουλίου 2019. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 5 η
 

 
ΘΕΜΑ 4ο: 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. 

 

Την 24η Μαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 35η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά σε 
έρευνα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) αφορώσα τον από 08.11.2017 
διεθνή ανοικτό διαγωνισμό, τιτλοφορηθέντα «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
την παροχή υπηρεσιών πλήρους διευκόλυνσης παραλαβής στερεών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη λιμενική ζώνη αρμοδιότητας της 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.) δια της χρήσεως μιας 
αδειοδοτημένης ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης αποβλήτων» - «CALL FOR 
EXPRESSION OF INTEREST FOR THE PROVISION OF COMPLETE FACILITIES SERVICES FOR THE 
RECEPTION OF SOLID WASTE AND CARGO RESIDUES OF SHIPS APPROACHING PPA PORT 
ZONE BY USE OF A LICENSED INTERGRATED WASTE MANAGEMENT INSTALLATION». Έπειτα 
δίδει το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 
22.05.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτό, τα Μέλη 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 17/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 738/17.11.2017) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. επιστολή / 
καταγγελία της εταιρίας με την επωνυμία «W.A.T.T. Α.Ε.», αναφορικά με τον εν θέματι 
διαγωνισμό, με την οποία αιτείται για τις κατά νόμον ενέργειες της Αρχής (Ρ.Α.Λ.), καθώς 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην εν λόγω επιστολή «…οι όροι συμμετοχής των 
ενδιαφερομένων είναι αδικαιολόγητα έτι περισσότερο ‘’περιοριστικοί’’…» καθώς εν γένει 
«…η υπό κρίση Διακήρυξη περιέχει σωρεία όρων που καταφανώς αντιβαίνουν με τις αρχές 
που πρέπει να διέπουν διαφανείς, αμερόληπτες και ανταγωνιστικές διαγωνιστικές 
διαδικασίες». 

2) Στις […]/[…]/2017 (με αρ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ πρωτ. ΡΑΛ […]/[…].[…].2017) κοινοποιήθηκε στη 
Ρ.Α.Λ. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΗ επιστολή / αναφορά της εταιρίας με την επωνυμία «[…]» από το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αναφορικά με τον εν θέματι διαγωνισμό, 
με την οποία τέθηκαν υπ’ όψιν της Αρχής φερόμενες παραβάσεις των διατάξεων του 
Ν.4404/2016 καθώς και του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 352/2017.  

3) Στις 06/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 806/06.12.2017) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. με την οποία· α) κοινοποίησε το από 30.11.2017 
(με αριθ. πρωτ. ΔΑΛ 119/30.11.17) έγγραφο του Διοικητού της Δ.Α.Λ. με θέμα «Εφαρμογή 
Ν.4504/2017 (Α’ 184)» και β), εζήτησε τις κατά νόμον ενέργειες της Αρχής, καθώς σύμφωνα 
με την ίδια επιστολή, τα εκτεθέντα εντός του από 30.11.2017 εγγράφου του Διοικητού της 
Δ.Α.Λ. είναι· «…αναρμοδίως εκφρασθέντα, συνιστούν κατά τη γνώμη μας αβάσιμες 
εναντίον μας κατηγορίες κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας μας και 
παρακώληση της εκτέλεσης του επενδυτικού μας προγράμματος». 

4) Στις 07/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ87/07.03.2018) εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. με το οποίο εζήτησε την παροχή στοιχείων αναφορικά με τον εν λόγω 
διαγωνισμό και ειδικότερα· α) την προκύπτουσα από εταιρικά έγγραφα εξέλιξη της 
διαγωνιστικής διαδικασίας από την ανάρτηση της προκήρυξης και εντεύθεν, συνοδευόμενη 
από σχετική έκθεση και β) τυχόν αποτελέσματα της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας, 
καθώς επίσης, γ) την προκήρυξη του διαγωνισμού στην ελληνική γλώσσα και δ) υπόμνημα 
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με τις από πλευράς Ο.Λ.Π. Α.Ε. απόψεις περί της εφαρμογής του Άρθρου 105 του 
Ν.4504/2017 επί του προκηρυχθέντος ανωτέρω διαγωνισμού. 

5) Στις 21/03/2018 δια του (υπ’ αρ. πρωτ.378/21.03.2018) διαβιβασθέντος στη Ρ.Α.Λ. 
εγγράφου της Ο.Λ.Π. Α.Ε. εστάλησαν τα προαναφερθέντα από τον Αναθέτοντα Φορέα 
(Ο.Λ.Π. Α.Ε.) στοιχεία υπ’ όψιν της Αρχής, ήτοι· α) Απόφαση α.α.1126 Διευθύνοντα 
Συμβούλου Ο.Λ.Π. Α.Ε. για διεξαγωγή νέου Διαγωνισμού, β) η από 08.11.2017 Προκήρυξη 
του Διαγωνισμού, γ) το από 05.12.2017 Πρακτικό αξιολόγησης του πρώτου σταδίου του 
Διαγωνισμού, δ) η από 07.12.2017 πρόσκληση μέσο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την 
υποψήφια εταιρία για το δεύτερο στάδιο (οικονομική προσφορά) του Διαγωνισμού, 
συνοδευόμενη από τη σχετική από 23.11.2017 Προκήρυξη, ε) το από 11.12.2017 Πρακτικό 
αξιολόγησης του δεύτερου σταδίου του Διαγωνισμού, στ) το αρ. πρωτ. 8701/02.03.18 
έγγραφο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π. με σχόλια επί της εφαρμογής του Ν.4504/2017, 
ζ) το αρ. πρωτ. 39013/02.11.17 έγγραφο της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς το Υ.ΝΑ.Ν.Π. με τις θέσεις της 
επί του Άρθρου 106 του σχεδίου νόμου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. και η) η 31/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 
με τις προτάσεις επί του Άρθρου 106 του σχεδίου νόμου του Υ.ΝΑ.Ν.Π. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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».  

3) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 352/2017 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». 

4) Ν. 3959/2011 «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού». 

5) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
Άρθρα 112 και 113. 

6) Το Ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) άρθρο 15, 

7) Ο Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης 
σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». 

8) Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

9) 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». 

10) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ Α' 40). 

11) Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 
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12) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

13) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

14) H υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε 
συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» (ΦΕΚ Β' 412). 

15) Η υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. 

16) Οι υπ’ αριθ. 57/2018 και 59/2018 αποφάσεις της ΡΑΛ. 

 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στοιχεία τίθεται εν αμφιβόλω αν η από 08.11.2017 
διακήρυξη / πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ο.Λ.Π. Α.Ε., για την 
υποπαραχώρηση της υπηρεσίας διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων, είναι σύμφωνη με το ελληνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης εισήγησης: 

Α. Νομικό και νομολογικό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Ν. 4404/2016 

ΙΙ. N. 4504/2017, Άρθρο 105. 

ΙΙΙ. Κανονισμός 352/2017. 

ΙV. Ν. 3959/2011, Άρθρο 2. 

Β. Κρίσιμοι όροι της διακήρυξης 

Ι. Περί Αριθμού αναδόχων. 

II. Περί των Κριτηρίων για την κήρυξη αναδόχου. 

III. Περί της Εταιρικής δομής των υποψηφίων. 

IV. Περί της Διαρκείας της σύμβασης. 

V. Περί Προηγούμενης εμπειρίας. 

VI. Περί της Δημιουργίας Ιδιόκτητης Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων 

Γ. Επί μέρους Συμπεράσματα 

Δ. Συνολικό Συμπέρασμα 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Ν. 4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης 
σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις». 
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Επί τη βάσει του Άρθρου 8 παρ. 1 του Ν.4404/2016, με τον οποίο κυρώθηκε η από 24 
Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 
2002 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ) μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: ΕΔ) και 
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.), η Ο.Λ.Π. Α.Ε. «…δύναται να 
συνάπτει συμβάσεις για την εκτέλεση έργων και για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της 
άσκησης των δικαιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση 
Παραχώρησης, καθώς επίσης και να υποπαραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και 
εκμετάλλευσης τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα 
στα άρθρα 9.3 και 12 της Σύμβασης Παραχώρησης». Ως εκ τούτου, η σχετική δράση της 
εταιρείας εντάσσεται σε καθορισμένο και εξαιρετικό κανονιστικό πλέγμα μέσω της ίδιας 
της ΣΠ από το οποίο προκύπτει ότι δεν υπάγεται σε διατάξεις που διέπουν την κατάρτιση 
δημοσίων συμβάσεων. 

Κατά τη διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλομένων, για τους σκοπούς του Άρθρου 8 
παρ. 1 του Ν.4404/2016, στο Άρθρο 8 παρ. 2 του ιδίου νόμου ορίζεται ότι· «…η 
‘’Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.’’ υποχρεούται να τηρεί τις αρχές της διαφάνειας, της 
δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της απαγόρευσης διάκρισης. Οι υποχρεώσεις της 
παρούσας παραγράφου δεν επηρεάζονται και δεν περιορίζονται από όποιους τυχόν 
σχετικούς εσωτερικούς κανονισμούς ήθελε υιοθετηθούν από την ‘’Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς Α.Ε.’’ ούτε και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της ‘’Οργανισμός Λιμένος 
Πειραιώς Α.Ε.’’ με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης». 

Ειδικότερα με τα Άρθρα 12.1 και 12.3 της ΣΠ η σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης 
υποπαραχώρησης (όπως η παρούσα) υποβάλλεται σε έλεγχο περιεχομένου ως προς το αν 
συνάπτεται με όρους αγοράς, υπό το πρίσμα της ύπαρξής της, και ειδικότερα ως προς τον 
ανόθευτο ανταγωνισμό και τη συμμετρική διάχυση της πληροφορίας (διαφάνεια). 

Συγκεκριμένα προβλέπονται τα εξής: α) στο Άρθρο 12.1 της ΣΠ η Ο.Λ.Π. Α.Ε. «…μπορεί να 
χρησιμοποιεί εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα πρόσωπα, είτε συνδέονται με 
τον ΟΛΠ είτε όχι (οι Υπεργολάβοι), προκειμένου να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του βάσει 
της παρούσας Σύμβασης, καθώς και για την ανάληψη οποιωνδήποτε εργασιών στον Χώρο 
του Λιμένα. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 12.14, οποιαδήποτε σύμβαση με Υπεργολάβο (η 
Υπεργολαβία) θα συνάπτεται, ανανεώνεται, επεκτείνεται ή τροποποιείται μόνο υπό 
εύλογους όρους αγοράς» και β) στο Άρθρο 12.3 της ΣΠ και με επιφύλαξη της τήρησης των 
αρχών της ελεύθερης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης, όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 9 ή 
όπως απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο η Ο.Λ.Π. Α.Ε. «…μπορεί να παραχωρήσει το 
σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, συνάπτοντας 
υποπαραχωρήσεις με εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών ή άλλα τρίτα μέρη, συνδεδεμένα ή 
μη με τον ΟΛΠ (οι Υποπαραχωρήσεις και κάθε τρίτο μέρος, ο Υποπαραχωρησιούχος). Με 
την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στο Άρθρο 9 και με την επιφύλαξη του Άρθρου 12.14, 
οποιαδήποτε εν λόγω Υποπαραχώρηση θα συνάπτεται, θα ανανεώνεται, θα παρατείνεται ή 
θα τροποποιείται μόνο με εύλογους όρους αγοράς και σύμφωνα με τις διαδικασίες που 
παρατίθενται στους Κανονισμούς Ανάθεσης Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων…». Η 
απαίτηση για εύλογους όρους αγοράς αποτελεί κατ’ ελάχιστο παραπομπή σε διαφανείς 
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων με τήρηση αντικειμενικών κριτηρίων1. 

Τις ίδιες υποχρεώσεις της Ο.Λ.Π. Α.Ε. εμβαθύνει το Άρθρο 12.6 της ΣΠ ως εξής: «Χωρίς να 
θίγονται οι διατάξεις των Άρθρων 12.2 και 12.3, ο ΟΛΠ μπορεί να συνάπτει 
Υποπαραχωρήσεις και συμβάσεις με Υπεργολάβους μόνο επί τη βάσει ανοικτών, διαφανών, 
ανταγωνιστικών και αμερόληπτων διαδικασιών. Σε περίπτωση που ο ΟΛΠ συνάψει τέτοιου 
είδους συμβάσεις, χωρίς να τηρήσει αυτές τις διαδικασίες, ο αρμόδιος Κυβερνητικός 
Φορέας του ΕΔ μπορεί να ζητήσει από τον ΟΛΠ να καταγγείλει την (-ις) αντίστοιχη (-ες) 
σύμβαση (εις) αμέσως και ο ΟΛΠ θα βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις αρνητικές συνέπειες 
μιας τέτοιας λόγω καταγγελίας». 
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Εν προκειμένω δεν γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο των συμβάσεων, αλλά στην 
διαδικασία σύναψής τους ειδικότερα. Επιβάλλεται δε, η υποχρέωση στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. να 
συνάπτει τέτοιες συμβάσεις μόνο μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες με ανταγωνιστικό 
χαρακτήρα, δηλαδή μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών. Η απαίτηση ανταγωνιστικού 
χαρακτήρα αφορά όμως με σαφήνεια όχι μόνο τη μορφή της διαδικασίας, δηλαδή τελικά 
την υποχρέωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. να απευθυνθεί σε περισσότερους υποψηφίους, αλλά 
θεμελιώνει συμβατική και νόμιμη υποχρέωση της εταιρείας να αποφεύγει μορφές δράσης, 
οι οποίες δύνανται να στρεβλώσουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό στην εκάστοτε σχετική 
αγορά. 

Η εν λόγω ερμηνεία επιβεβαιώνεται συστηματικά αφενός από μια παραπομπή στον 
Κανονισμό Υποπαραχωρήσεων, τον οποίο η εταιρεία εκδίδει εφαρμόζοντας τις διατάξεις 
του Άρθρου 8 του Ν.4404/2016 και των Άρθρων 9 και 12 της ΣΠ. Στο Άρθρο 2.3 του 
Κανονισμού προβλέπεται, πως «Η εταιρία μεριμνά ώστε κατά την ανάθεση των συμβάσεων 
να μην παρακωλύεται ο ελεύθερος ανταγωνισμός». 

Ως εκ τούτου δεν υποβάλλεται η δράση της εταιρείας στις συνήθεις υποχρεώσεις 
δεσποζουσών επιχειρήσεων για αποφυγή συμπεριφορών, οι οποίες δύνανται να βλάψουν 
τον ελεύθερο ανταγωνισμό, αλλά επιβάλλεται ήδη με τη ΣΠ και το Ν.4404/2016 ειδική, 
ρυθμιστικής φύσεως, υποχρέωση προαγωγής του ανταγωνισμού, κατ’ αναλογίαν του 
άρθρου 11.3 της ΣΠ, όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών στο χώρο του λιμένα. 

Το ανωτέρω είναι σαφές, διότι κατά κοινώς αποδεκτή άποψη και νομολογία ούτε η 
δεσπόζουσα επιχείρηση έχει εκ του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού υποχρέωση να 
προάγει τον ανταγωνισμό, αλλά μόνο να μην τον βλάπτει2. 

Στις δύο περιπτώσεις, αφού η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ασκεί μονοπωλιακή δραστηριότητα, πρόκειται για 
τον ανταγωνισμό ή τον δυνητικό ανταγωνισμό μεταξύ των παρόχων των σχετικών 
υπηρεσιών, άλλως διατυπωμένο: για τον ανταγωνισμό σε περαιτέρω / κατάντη αγορές. 

 

ΙΙ. N. 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», 
Άρθρο 105. 

Ειδικότερα όσον αφορά τον ανταγωνισμό ή τον δυνητικό ανταγωνισμό μεταξύ των 
παρόχων των υπηρεσιών, ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 4504/2017 θέτει στο Άρθρο 105 
ένα ειδικότερο πλαίσιο δράσης για τον φορέα διαχείρισης του λιμένος, ήτοι στην 
περίπτωσή μας την Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Ο Ν.4504/2017 τέθηκε σε ισχύ την 29η Νοεμβρίου 2017, ωστόσο με ρητή πρόβλεψη του 
άρθρου 105 παρ. 23 καταλαμβάνονται από την ισχύ του οι «διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων για την παροχή λιμενικής υπηρεσίας συλλογής των αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου ή την παροχή υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου, οι οποίες έχουν ξεκινήσει μετά την 1η 
Νοεμβρίου 2017». 

Η υπό κρίση διακήρυξη, η οποία αποτελεί το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης3, φέρει ημερομηνία δημοσίευσης 08.11.2017, οπότε αποτελεί αντικείμενο της 
προαναφερθείσας διάταξης. Οι εν λόγω λοιπόν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων 
εντάσσονται άνευ ετέρου στο κανονιστικό πλαίσιο του προαναφερθέντος κανόνα δικαίου, 
ο οποίος περαιτέρω προβλέπει πως αυτές «συνεχίζονται και ολοκληρώνονται, μόνον 
εφόσον συμμορφώνονται με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, εφαρμοζομένων σε περίπτωση 
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παράβασης του παρόντος εδαφίου των οριζόμενων στο άρθρο 18 της κοινής υπουργικής 
απόφασης 8111.1/41/2009 (Β΄ 412)». 

Σημειώνεται ότι αντιπροσωπία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. συμμετείχε στην από 26.10.2017 συνάντηση, 
παρουσία των κ. κ. Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε., Προέδρου της Ρ.Α.Λ., Διοικητού της Δ.Α.Λ., εκπροσώπων 
του Ναυτικού Επιμελητηρίου, της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, του Προέδρου του ΕΒΕΠ κ.α., 
πραγματοποιηθείσα στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την συζήτηση 
του Νομοσχεδίου του ΥΝΑΝΠ που έχει κατατεθεί στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης, 
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».  

Επίσης σημειώνεται ότι με την από 03.11.2017 (με αρ. πρωτ. ΟΛΠ 39013/03.11.17) 
επιστολή της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
κοινοποιηθείσα στη Ρ.Α.Λ. την 06.11.2017, η εταιρία (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) εξέφρασε τις αντιθέσεις 
της για την υπαγωγή της στο τότε Άρθρο 106 του προαναφερθέντος Σχεδίου Νόμου, πλέον 
Άρθρο 105 του Ν.4504/2017.  

Εν συνεχεία, με την από 07.11.2017 (με α.α. 1126) Απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η εταιρία προχώρησε σε διεξαγωγή νέου Διαγωνισμού αναφορικά με το εν 
θέματι αντικείμενο και την αμέσως επόμενη ημέρα, ήτοι την 08.11.2017, δημοσιεύθηκε ο 
προαναφερθείς Διαγωνισμός στην ιστοσελίδα της Ο.Λ.Π. Α.Ε.  

Το Άρθρο 105 του Ν.4504/2017 ανάγεται, ως εκ του περιεχομένου του4, στον Κανονισμό 
2017/352, άλλως Port Services Regulation. Η κανονιστική ιδιαιτερότητα του εν λόγω 
Κανονισμού έγκειται στο ότι σύμφωνα με το Άρθρο 22 αυτού, ο Κανονισμός ισχύει μεν ήδη 
από τον Απρίλιο του 2017 αλλά δεν εφαρμόζεται μέχρι την 24η Μαρτίου 2019. Αφενός αυτό 
σημαίνει πως η έκδοσή του δεν είναι ακόμη πλήρως δεσμευτική για τα Κράτη – Μέλη και 
συνεπώς οι διατάξεις του μεθοδολογικά δεν απολαμβάνουν καταρχήν υπεροχής έναντι του 
Ελληνικού Δικαίου, που αποτελεί ίδιον του πρωτογενούς Ενωσιακού Δικαίου5. Ούτε βέβαια 
οι διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017, στο βαθμό που ανάγονται στον Κανονισμό 
352/2017 απολαμβάνουν εξ αυτού του λόγου έστω ερμηνευτικά κάποιο προνόμιο έναντι 
του λοιπού εθνικού δικαίου. Αφετέρου ο Κανονισμός είναι ισχύον δίκαιο, οπότε 
ερμηνευτικά δύναται ανεμπόδιστα να αποτελέσει μέρος της συστηματικής και τελολογικής 
ερμηνείας του εθνικού νόμου. 

Υπό το πρίσμα αυτών των παραδοχών, διαφαίνεται ως γενικός σκοπός των διατάξεων του 
άρθρου 105 η βούληση του νομοθέτη προς αύξηση του επιπέδου του ανταγωνισμού στο 
πεδίο της παροχής υπηρεσιών στους λιμένες6. Κρίνει δε ρητά ως θεμελιώδες στοιχείο του 
περιεχομένου της διάταξης, την εξασφάλιση αδιάλειπτης παροχής των εκάστοτε υπηρεσιών 
από περισσότερους του ενός διαπιστευμένους παρόχους. Με αυτό τον τρόπο, καθίσταται 
σαφής η βούληση του νομοθέτη για τη δημιουργία περισσοτέρων επιμέρους αγορών στην 
περιοχή του λιμένα και ως εκ τούτου του λιμένα Πειραιώς. Υπ’ αυτό το πρίσμα, το 
κανονιστικό περιεχόμενο του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017 δύναται να  θεωρηθεί 
συστηματικά ως κλαδικό δίκαιο πρόσβασης σε υπηρεσίες7. Ωστόσο δεν τίθεται εν 
αμφιβόλω άλλη εκφραση, πως παράλληλα με αυτό το ειδικό δίκαιο εφαρμόζονται και οι 
γενικές διατάξεις για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού8. 

Με γνώμονα τα παραπάνω και την προοπτική της υπό κρίση καταγγελίας κρίσιμα στοιχεία 
του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017 είναι τα εξής: 

α) Σύμφωνα με το Άρθρο 105 παρ. 1 «Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στο 
σύνολο των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων διαχείρισης λιμένων του διευρωπαϊκού 
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δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1315/2013, (εφεξής «δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων»), με την 
επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων των Συμβάσεων Παραχώρησης, όπως αυτές ορίζονται 
στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 132 του ν. 4389/2016 (Α΄94)». 

Σημειώνεται ότι δυνάμει του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, η 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του Άρθρου 105, όσον αφορά τα ζητήματα 
που ρυθμίζει το Άρθρο. 

β) Σύμφωνα με το Άρθρο 105 παρ. 3 «Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων 
της παραγράφου 1 δημοσιεύουν, ανά πενταετία, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
χωριστά για καθεμία από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της 
παραγράφου 9, με αντικείμενο την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων για καθεμιά 
από τις κατηγορίες αυτές». 

γ) Σύμφωνα με την παρ. 7 στοιχ. α, δ και στ του ιδίου Άρθρου οι ελάχιστες απαιτήσεις των ως 
άνω προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να είναι διαφανείς, αντικειμενικές, 
δεν εισάγουν διακρίσεις, δεν θα πρέπει να δημιουργούν εμπόδια στην είσοδο νέων 
παρόχων στην αγορά και στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και απαγορεύεται να 
επιβάλουν υποχρεωτικές κατώτατες τιμές ή αμοιβές για την παροχή των υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από 
τα πλοία είτε αυτές ορίζονται ευθέως είτε προσδιορίζονται εμμέσως με την εφαρμογή 
συντελεστή κέρδους ή με άλλο ποσοστιαίο υπολογισμό. (βλ. και Άρθρο 4 § 4 και Προοίμιο 
33 και Προοίμιο 13, ΕΕ/2017/352) 

δ) Η παρ. 10 προβλέπει ως εξής: «Εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας της 
παραγράφου 9, οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων της παραγράφου 1, 
συνάπτουν συμβάσεις για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου, που προέρχονται από τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, 
με κάθε ένα από τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που πληρούν τις ορισθείσες ανωτέρω 
προϋποθέσεις (διαπιστευμένοι πάροχοι) και για κάθε μία από τις κατηγορίες αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου της παραγράφου 9 χωριστά». 

ε) Η παράγραφος 10Α προβλέπει ειδικά για τα επικίνδυνα απόβλητα την δυνατότητα του 
φορέα διαχείρισης να αναθέσει σε έναν μόνο ανάδοχο την σχετική υπηρεσία. 

στ) Σύμφωνα με την παρ. 11 του νόμου οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων 
της παραγράφου 1 δύνανται να επιβάλουν περιορισμούς στον αριθμό των υποψήφιων 
αναδόχων κάθε μίας από τις κατηγορίες αποβλήτων της παραγράφου 9 για έναν ή 
περισσότερους των εκεί περιοριστικά αναφερόμενων λόγων. Αρμόδιος για την έκδοση 
απόφασης είναι ο φορέας διαχείρισης του λιμένα, ο οποίος υποχρεούται σύμφωνα με την 
παρ. 12 και 13 να δημοσιεύσει τόσο την πρόθεσή του για περιορισμό των αναδόχων όσο 
και την τελική απόφασή του επ’ αυτού. (βλ. Άρθρο 3 § 1(β) και Άρθρο 6, Προοίμιο 19, 
Προοίμιο 20, Προοίμιο 24, ΕΕ/2017/352). 

ζ) Ακόμη και για την περίπτωση περιορισμού των αναδόχων η παρ. 14 προβλέπει ως εξής: 
«Όταν δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας διαχείρισης λιμένα της παραγράφου 1 αποφασίζει να 
περιορίσει τον αριθμό των παρόχων, σύμφωνα με τις παραγράφους 11 έως 13, 
ακολουθείται η διαδικασία επιλογής υποψήφιων αναδόχων των παραγράφων 3 έως 10 και 
ο αριθμός των παρόχων για καθεμία από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου της παραγράφου 9 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2)». 

η) Με αντικείμενο πάλι τον αριθμό των αναδόχων η παρ. 16 ορίζει: «Με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στην παράγραφο 10Α, σύμβαση με μοναδικό διαπιστευμένο πάροχο από 
δημόσιο φορέα διαχείρισης λιμένα της παραγράφου 1 για ένα ή περισσότερα Παραρτήματα 
της Σύμβασης Marpol 73/78 συνάπτεται, μόνο στην περίπτωση μη εκδήλωσης 
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ενδιαφέροντος άλλων υποψηφίων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημόσιων Συμβάσεων, η οποία διατυπώνεται μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) 
εργάσιμων ημερών από την περιέλευση του πλήρους φακέλου στην Αρχή». 

θ) Όταν ο φορέας διαχείρισης του λιμένα διατηρεί ίδια οικονομικά συμφέροντα στην αγορά 
διαχείρισης αποβλήτων, προβλέπονται αυστηρότερες προϋποθέσεις περιορισμού του 
αριθμού των παρόχων. Συγκεκριμένα παρ. 15 προβλέπει: «Όταν δημόσιος ή ιδιωτικός 
φορέας διαχείρισης λιμένα της παραγράφου 1 παρέχει λιμενικές υπηρεσίες συλλογής των 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, είτε ο ίδιος ή μέσω νομικά ανεξάρτητης 
οντότητας την οποία ελέγχει άμεσα ή έμμεσα, ο περιορισμός του αριθμού των παρόχων 
γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και 
της Δημόσιας Αρχής Λιμένων» (βλ. Άρθρο 6 § 6 και Προοίμιο 27, ΕΕ/2017/352). 

ι) Σύμφωνα με την παρ. 27 του Άρθρου 105 προβλέπεται ότι: «Για τις προσκλήσεις της 
παραγράφου 8 και μόνο για ζητήματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόν άρθρο, ισχύουν 
για τους μεν δημόσιους φορείς διαχείρισης λιμένα τα οριζόμενα στο Ν.4412/2016 (Α΄147), 
για τους δε ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης λιμένων τα οριζόμενα κατά περίπτωση, στην 
αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης. Για τις προσκλήσεις της παραγράφου 10Α και την 
αντίστοιχη διαδικασία επιλογής αναδόχων, ισχύουν για τα ζητήματα που δεν ρυθμίζονται 
από το παρόν άρθρο για τους μεν δημόσιους φορείς διαχείρισης λιμένα τα οριζόμενα στο 
Ν.4412/2016 (Α΄ 147), για τους δε ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης λιμένων τα οριζόμενα, 
κατά περίπτωση, στην αντίστοιχη σύμβαση παραχώρησης». 

Η προαναφερθείσα παράγραφος παραπέμπει στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας για 
την επίλυση ζητημάτων που τυχόν αφήνονται αρρύθμιστα από το Άρθρο 105 του εν λόγω 
νόμου για τους φορείς που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο και στις εκάστοτε 
συμβάσεις παραχώρησης για τους φορείς που ελέγχονται από ιδιώτες. 

 

ΙΙΙ. Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017 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». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 (Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352 προβλέπεται ότι: «Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους 
λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.» 

Σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 στο Κεντρικό Δίκτυο 
περιλαμβάνονται πέντε ελληνικοί λιμένες: Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 
και Πειραιάς. Στο εκτεταμένο Δίκτυο περιλαμβάνονται είκοσι λιμένες: Βόλος, Ελευσίνα, 
Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κέρκυρα, Κυλλήνη, Λαύριο (Σούνιο), Μύκονος, Μυτιλήνη, 
Νάξος, Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σύρος, Χαλκίδα, Χανιά και Χίος. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 (Μεταβατικά μέτρα) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 προβλέπεται 
ότι: «1.Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών 
οι οποίες συνήφθησαν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι ορισμένου χρόνου» και 
«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». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 22 (Έναρξη ισχύος) του ιδίου Κανονισμού «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». Ως 
ημερομηνία δημοσίευσης αναγράφεται η 15η Φεβρουαρίου 2017. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 6 (Περιορισμοί στον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών) του 
ιδίου Κανονισμού προβλέπεται ότι: «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, 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». 

Σύμφωνα με το σημείο (20) του Προοιμίου του ιδίου Κανονισμού προβλέπεται ότι: «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.» 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων, Άρθρων 21 και 22 του Κανονισμού, κρίνεται ότι η εν θέματι 
διακήρυξη, η οποία δημοσιεύθηκε στις 08.11.2017, καταλαμβάνεται από τον Κανονισμό, 
σύμφωνα με την τελεολογική και συστηματική ερμηνεία των προαναφερθέντων Άρθρων, 
και η διακήρυξη οφείλει να συμμορφώνεται με τους κανόνες που θέτει εν ισχύ.  

Η πρόβλεψη περί παροχής της υπηρεσίας μόνον από έναν ανάδοχο, χωρίς την κατ’ άρθρον 
6 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 τεκμηρίωση του λόγου ή/και λόγων της επιλογής αυτής, 
κρίνεται προβληματική και αντίθετη με το πνεύμα και τις διατάξεις του εν λόγω 
Κανονισμού. 

 

IV. Ν. 3959/2011 Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, Άρθρο 2 

Επιπλέον εξετάζεται εάν η συμπεριφορά της Ο.Λ.Π. Α.Ε. δύναται υπό προϋποθέσεις να 
οδηγήσει σε πιθανή κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, αν πιο συγκεκριμένα η συνέχιση και 
περάτωση της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα συνιστούσε παρόμοια 
συμπεριφορά παραβιάζοντας έτσι τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και ευρωπαϊκού 
δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού (Άρθρο 2 του Ν.3959/2011 και 102 ΣΛΕΕ). Έχει 
κριθεί9, ότι δεσπόζουσα επιχείρηση δύναται να προβεί σε κατάχρηση της θέσης της μέσω 
των όρων που θέτει σε διαγωνιστική διαδικασία, την οποία η ίδια διοργανώνει. 
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α) Δεσπόζουσα θέση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Όπως αναφέρεται και στο Άρθρο 4.1 της ΣΠ και στο κανονιστικό πλαίσιο, που αναφέρεται 
στο εισαγωγικό πλαίσιο του νόμου (Τα Μέρη, 2 Β-Δ) η Ο.Λ.Π. Α.Ε. διοικεί και διαχειρίζεται 
κατ’ αποκλειστικότητα τις λιμενικές υποδομές. Τούτο ισχύει ασχέτως της μετοχικής της 
σύνθεσης. Επίσης ειδικότερα στον τομέα / υπο-αγορά της διαχείρισης απορριμμάτων η 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί σήμερα τον μοναδικό φορέα εκμετάλλευσης όπως αναφέρεται στο 
Άρθρο 11.2 της ΣΠ και αναφέρει εξάλλου και η ίδια η εταιρεία στην παρ. 2.2.1 της 
διακήρυξης. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 428/V/2009 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
αποτελεί σύμφωνα με τα παραπάνω μονοπωλιακή επιχείρηση και συγκεκριμένα 
περίπτωση νομικού μονοπωλίου10. Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕE η έννοια της 
δεσπόζουσας θέσης περιλαμβάνει και επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν νόμιμο μονοπώλιο 
για την παροχή ορισμένων υπηρεσιών11. 

β) Ειδική ευθύνη της μονοπωλιακής επιχείρησης 

Η ύπαρξη δεσπόζουσας ή μονοπωλιακής θέσης δεν απαγορεύεται per se12. Ωστόσο ειδικά 
αναφερόμενη στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην υπομνησθείσα απόφαση13 
τονίζει πως η εταιρεία εξαιτίας της θέσης της αυτής υπέχει ιδιαίτερη ευθύνη έναντι των 
χρηστών του λιμένα. Με αυτό τον τρόπο η Επιτροπή προσφεύγει στην περίπτωση της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. στην θεωρία περί «ειδικής ευθύνης» εταιρειών που κατέχουν υπερ-δεσπόζουσα 
ή μονοπωλιακή θέση, όπως αυτή πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από τη νομολογία του ΔΕΕ 
στην υπόθεση Clearstream, όπου το Δικαστήριο τονίζει μεταξύ άλλων: «αν και η 
διαπίστωση της υπάρξεως δεσπόζουσας θέσεως δεν συνεπάγεται καθεαυτή καμία μομφή 
έναντι της οικείας επιχειρήσεως, η επιχείρηση αυτή εντούτοις, ανεξάρτητα από τα αίτια 
δημιουργίας τέτοιας θέσεως, φέρει ιδιαίτερη ευθύνη να μη βλάπτει με τη συμπεριφορά της 
την ύπαρξη πραγματικού και ανόθευτου ανταγωνισμού εντός της κοινής αγοράς (απόφαση 
Michelin κατά Επιτροπής, σκέψη 48 ανωτέρω, σκέψη 57). Ομοίως, καίτοι η ύπαρξη 
δεσπόζουσας θέσεως δεν αφαιρεί από την επιχείρηση που βρίσκεται στη θέση αυτή το 
δικαίωμα να διαφυλάσσει τα εμπορικά της συμφέροντα, οσάκις αυτά απειλούνται, η 
επιχείρηση δε αυτή έχει την ευχέρεια, σε εύλογο μέτρο, να προβαίνει σε πράξεις που κρίνει 
πρόσφορες για την προστασία των συμφερόντων της, εντούτοις δεν μπορούν να γίνουν 
δεκτές τέτοιες ενέργειες, όταν αποσκοπούν στην ενίσχυση της δεσπόζουσας αυτής θέσεως 
και στην καταχρηστική εκμετάλλευσή της (βλ. απόφαση του Πρωτοδικείου της 30ής 
Σεπτεμβρίου 2003, Τ-203/01, Michelin κατά Επιτροπής, Συλλογή 2003, σ. II‑4071, σκέψη 55 
και εκεί παρατιθέμενη νομολογία)»14. 

Η νομική θεωρία περί ειδικής ευθύνης της μονοπωλιακής επιχείρησης ερμηνεύεται 
γενικότερα ως ένα εργαλείο περιορισμών της επιχειρηματικής δραστηριότητας της 
δεσπόζουσας επιχείρησης, οδηγώντας ανά περίπτωση σε απαγόρευση συμπεριφορών, οι 
οποίες δεν θα κρίνονταν καταχρηστικές, αν υιοθετούνταν από μη-δεσπόζουσες 
επιχειρήσεις15. Μάλιστα αξίζει να τονιστεί η θεώρηση σύμφωνα με την οποία, η 
συγκεκριμένη θεωρία αποτελεί μέσο προληπτικής αποτροπής του κινδύνου, που 
δημιουργείται στον Ανταγωνισμό από την δράση πρώην δημόσιων επιχειρήσεων, η οποίες 
δρουν σε πλαίσιο προστασίας από τον Ανταγωνισμό16. Ως εκ τούτου, η θεωρία περί ειδικής 
ευθύνης αποτελεί μορφή προληπτικής (ex ante) αντιμετώπισης της δεσπόζουσας θέσης, 
εντασσόμενη δογματικά πλάι στο ειδικότερο ρυθμιστικό δίκαιο17, που διέπει τις αγορές 
υποδομών με σκοπό την διαμόρφωση συνθηκών ανταγωνισμού18. 

Σε αυτό το πλαίσιο ειδικής ευθύνης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και εν γένει περιορισμού του πεδίου 
δράσης της κατά την εκμετάλλευση της παραχωρηθείσας περιουσίας προστίθεται δε η 
ειδική ευθύνη της εταιρείας για την (ενεργό) προαγωγή του ελεύθερου ανταγωνισμού 
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εντός της αγοράς την οποία διαχειρίζεται και διοικεί, ευθύνη, η οποία εκπορεύεται κατ’ 
αναλογία από το Άρθρο 11.3 της ΣΠ. 

γ) Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ως διαχειριστής βασικών διευκολύνσεων 

Περαιτέρω, ήδη στην παραπάνω κρίση της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού εφαρμόζει, πλέον 
της θεωρίας περί ειδικής ευθύνης, την θεωρία των βασικών διευκολύνσεων (essential 
facilities). Μία από τις βασικές υποχρεώσεις μίας επιχείρησης που κατέχει δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά, και η οποία κατέχει τις απαραίτητες για την πρόσβαση στην οικεία αγορά 
«διευκολύνσεις», είναι η παροχή πρόσβασης σε αυτές. 

Η βασική αυτή υποχρέωση, η οποία είναι κυρίως γνωστή ως «essential facilities doctrine», 
ανάγεται στο δίκαιο ανταγωνισμού των Η.Π.Α. (US antitrust law) Πιθανή κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης, από άποψη δικαίου ανταγωνισμού, δημιουργείται στις περιπτώσεις 
άρνησης της επιχείρησης να παράσχει πρόσβαση στις βασικές διευκολύνσεις ή υποδομές 
που κατέχει ή ελέγχει και οι οποίες είναι απαραίτητες γα την πρόσβαση στην αγορά και την 
παροχή των υπηρεσιών στους τελικούς πελάτες. Η συμπεριφορά της δεσπόζουσας 
επιχείρησης εμπίπτει στην απαγόρευση της καταχρηστικής εκμετάλλευσης της 
δεσπόζουσας θέσης όταν η διευκόλυνση ή η υποδομή που ελέγχει αυτή έχει τέτοια 
στρατηγική θέση ή κατοχυρώνεται από ιδιαίτερη νομοθετική πρόβλεψη κατά τρόπο, ώστε 
να καθίσταται για τους ανταγωνιστές βασική και θεμελιώδης για την ανάπτυξη των 
δραστηριοτήτων τους19. 

Η θεωρία των essential facilities20 διατυπώνει ουσιαστικά τους όρους πρόσβασης σε μία 
αγορά και ειδικότερα να ανοίξει την εν λόγω αγορά στον ανταγωνισμό, σκοπός που 
εμπίπτει άνευ αμφιβολίας στο κανονιστικό πεδίο των διατάξεων του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ21. 

Η ανωτέρω θεωρία έχει τύχει εφαρμογής τόσο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή22 όσο και από 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού23 ειδικά αναφορικά με περιπτώσεις, όπου μονοπωλιακός 
παίκτης διαχειρίζεται τη βασική υποδομή μέσω της οποίας μόνο είναι δυνατή η 
δραστηριοποίηση σε περαιτέρω / κατάντη αγορές. 

Ωστόσο, ενώ γενικά και ειδικότερα με βάση τη θεωρία των βασικών διευκολύνσεων γίνεται 
δεκτό πως αντικείμενο προστασίας του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού είναι οι 
προγενέστερες ή παρεπόμενες αγορές24, ταυτόχρονα από δογματικής απόψεως τονίζεται, 
πως η εφαρμογή της προϋποθέτει καθετοποιημένη δομή της δεσπόζουσας επιχείρησης, 
δηλαδή την δραστηριοποίησή της στην περαιτέρω αγορά25. 

Γενικότερα η τυπολογία σχετικά με την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης αναφορικά με την 
πρόσβαση σε προγενέστερη ή παρεπόμενη αγορά κατατείνει στο συμπέρασμα, πως 
κατάχρηση νοείται μόνο όταν η δεσπόζουσα επιχείρηση δραστηριοποιείται στην αγορά για 
την οποία πρόκειται. 

Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα περίπτωση δεν πρόκειται για παροχή πρόσβασης σε 
αγορά, στην οποία θα δραστηριοποιείται και η Ο.Λ.Π. Α.Ε., η άποψη ότι δεν νοθεύεται ο 
ανταγωνισμός έχει αποκρουσθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού στην υπ’ αριθ. 
555/VII/2012 απόφασή της, στην οποία τονίζει: «Εξάλλου, κατά τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και είναι σύνηθες σε τέτοιου είδους παραβάσεις 
οι δύο εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην “πάνω” και “κάτω” αγορά να ανήκουν στον 
ίδιον όμιλο ή, ακόμη, να έχουν απλώς κοινά συμφέροντα πάντως δεν είναι αναγκαίο για τη 
στοιχειοθέτηση της εν λόγω παράβασης να δραστηριοποιείται στην “κάτω” αγορά η ίδια 
επιχείρηση που προβαίνει στην καταχρηστική εκμετάλλευση μέσω της συμπεριφοράς της 
στην “πάνω” αγορά»26. 

Περαιτέρω αναφορικά με την έλλειψη κινήτρου της δεσπόζουσας επιχείρησης η Επιτροπή 
τονίζει ότι η έννοια της καταχρηστικής εκμετάλλευσης είναι αντικειμενική27 και ότι η 
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σχετική παράβαση στοιχειοθετείται ανεξάρτητα από τα άμεσα ή μη οικονομικά 
πλεονεκτήματα εκείνου που διαπράττει την κατάχρηση28. Αντίστοιχη είναι και η ερμηνεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής29. Εξάλλου τόσο η Επιτροπή Ανταγωνισμού όσο και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθούν σε αυτό την νομολογία του ΔΕΕ, το οποίο στην υπόθεση 
Aéroports de Paris τόνισε, πως «δεν υφίσταται επιπλέον καμία αμφιβολία ότι η κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσεως σε μια αγορά μπορεί να καταδικαστεί λόγω των αποτελεσμάτων που 
παράγει σε μια άλλη αγορά»30. 

Στην ανάλυση της ίδιας προβληματικής η Επιτροπή Ανταγωνισμού επανέρχεται και στο 
ερώτημα της επίδρασης της εκάστοτε καταχρηστικής συμπεριφοράς σε σχέση με το σκοπό 
του δικαίου Ανταγωνισμού, ειδικά αναφορικά τόσο με την αναγκαιότητα κινήτρου της 
δεσπόζουσας επιχείρησης όσο και με την αναγκαιότητα ζημίας για τον καταναλωτή.  

Αναφέρεται, πως «κατά την πάγια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 
άρθρο 102 ΣΛΕΕ δεν αφορά μόνο πρακτικές που μπορεί να ζημιώσουν άμεσα τους 
καταναλωτές αλλά, επίσης, και πρακτικές που είναι ζημιογόνες για αυτούς μέσω της 
επίδρασής τους σε μια αποτελεσματική δομή ανταγωνισμού»31. 

Παρατηρείται δια της εν λόγω θεώρησης, πως το άνοιγμα των αγορών είναι κατεξοχήν 
θέμα, που ερευνάται υπό το πρίσμα της καταχρηστικής συμπεριφοράς δεσπόζουσας 
επιχείρησης. Ωστόσο, πως η παρούσα περίπτωση παρουσιάζει ηπιότερα χαρακτηριστικά σε 
σχέση με άλλες περιπτώσεις πρόσβασης σε βασικές υποδομές. Τούτο διότι δεν επιβάλλεται 
στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. το άνοιγμα της αγοράς εξαρχής, όπως σε πλειάδα άλλων αποφάσεων 
ειδικά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις υποδομές των λιμένων32 αλλά η 
υποπαραχώρηση ανάγεται σε δική της απόφαση. Από την άλλη πλευρά ήδη ο Ν.4404/2016 
υποχρεώνει την Ο.Λ.Π. Α.Ε. να προάγει τον ανταγωνισμό στις παρεπόμενες αγορές του 
λιμανιού. Εφόσον δηλαδή λάβει η Ο.Λ.Π. Α.Ε. την απόφαση να προχωρήσει στην 
υποπαραχώρηση των σχετικών υπηρεσιών, δεσμεύεται από το ως άνω αναλυθέν δίκαιο 
του ανταγωνισμού - ως υπέχουσα ειδικές υποχρεώσεις, αλλά και ως διαχειρίστρια βασικών 
διευκολύνσεων - να μην θέσει εμπόδια στην ανταγωνιστική λειτουργία των παρεπόμενων / 
κατάντη αγορών, ενώ ρυθμιστικά υποχρεούται να προάγει τον σχετικό ανταγωνισμό 
κατ’αναλογίαν του άρθρου 11.3 της ΣΠ. 

Β. Κρίσιμοι όροι της διακήρυξης 

Κατωτέρω παρατίθενται οι κρίσιμοι όροι της από 08.11.2017 Διακήρυξης της Ο.Λ.Π. Α.Ε., 
τόσο υπό το πρίσμα του κανονιστικού πλαισίου όσο και των καταγγελιών στην Ρ.Α.Λ. 

I. Περί του αριθμού αναδόχων  

Η πρόθεση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. να επιλέξει έναν, μοναδικό ανάδοχο για την υποπαραχώρηση 
των σχετικών υπηρεσιών αναδεικνύεται από την διατύπωση της διακήρυξης. Συγκεκριμένα 
το Άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης αναφέρει: «…το πεδίο εφαρμογής του διαγωνισμού είναι η 
σύναψη σύμβασης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. με υποπαραχωρησιούχο…» - «…the scope of the Tender 
shall be the entering of PPA into an Agreement with the Sub-concessionaire…», ενώ εξίσου 
σαφές είναι το Άρθρο 2.3.2: «το κριτήριο για τη σύναψη σύμβασης θα είναι το υψηλότερο 
προσφερθέν ποσοστό από έναν προεπιλεγέντα υποψήφιο…» - «The criterion for the award 
of the agreement shall be the highest offered percentage by a preselected Candidate…». 

Το ρυθμιστικό πλαίσιο που τίθεται από το Άρθρο 105 του Ν.4504/2017 έχει ως ιδιαίτερο 
αντικείμενο τον αριθμό των τελικών αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης για κάθε μία 
από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της παρ. 9 του ιδίου Άρθρου. Αυτό 
προκύπτει με σαφήνεια τόσο από την παρ. 3 «με αντικείμενο την κατάρτιση καταλόγου 
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πολλαπλών παρόχων για καθεμιά από τις κατηγορίες αυτές» όσο και από την διατύπωση 
της παρ. 10, όπου αναφέρεται, πως η διαδικασία οδηγεί στη σύναψη συμβάσεων με 
περισσότερους αντισυμβαλλόμενους για κάθε κατηγορία «συνάπτουν συμβάσεις για την 
παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, που προέρχονται από 
τα πλοία που καταπλέουν στην περιοχή αρμοδιότητάς τους, με κάθε ένα από τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα που πληρούν τις ορισθείσες ανωτέρω προϋποθέσεις (διαπιστευμένοι 
πάροχοι) και για κάθε μία από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της 
παραγράφου 9 χωριστά». Εξάλλου η ερμηνεία αυτή προκύπτει αβίαστα εξ αντιδιαστολής 
τόσο από την παράγραφο 10Α, που αφορά την κατηγορία των επικινδύνων αποβλήτων και 
για την οποία προβλέπεται η ανάδειξη ενός μόνον αναδόχου παραλαβής και διαχείρισης 
των, όσο και από τις παραγράφους 11, 15 και 16, με τις οποίες ο περιορισμός του αριθμού 
των αναδόχων ορίζεται πως είναι εφικτός μόνο εάν τηρηθεί συγκεκριμένη διαδικασία και 
υπάρξει ειδική αιτιολόγηση. Στην υπό κρίση διακήρυξη δεν προκύπτει πως τηρήθηκε η 
συγκεκριμένη διαδικασία περιορισμού αναδόχων. 

Μάλιστα η παρ. 14 θέτει όρια ακόμη και για την περίπτωση περιορισμού του αριθμού των 
αναδόχων αφού προβλέπει ότι ακόμη και τότε «ο αριθμός των παρόχων για καθεμία από 
τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της παραγράφου 9 δεν μπορεί να είναι 
μικρότερος από δύο (2)». 

Από τις ανωτέρω διατυπώσεις προκύπτει ξεκάθαρα, πως ο σκοπός του νόμου δεν είναι 
απλά να δραστηριοποιούνται περισσότεροι ανάδοχοι στις περισσότερες σχετικές αγορές 
του λιμένος, αλλά περισσότεροι ανάδοχοι για κάθε μία σχετική αγορά, εφόσον η κάθε 
κατηγορία αποβλήτων χαρακτηρίζεται ως διακριτή αγορά. 

Σε περίπτωση αντίθετης ερμηνείας, θα δημιουργούνταν απλώς παράλληλα μονοπώλια, τη 
στιγμή, που ο νομοθέτης επεδίωξε ρητά - όπως προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση 
του νόμου - να ενισχύσει τον ανταγωνισμό εντός του λιμένος. 

Το ανωτέρω εξάλλου είναι απόλυτα σύμφωνο με την τελολογία του Κανονισμού 352/2017. 
Στην αιτιολογική σκέψη 24 (προοίμιο) του Κανονισμού γίνεται λόγος για τις δυνατότητες 
περιορισμού του αριθμού των παρόχων μίας δεδομένης λιμενικής υπηρεσίας, ξεκινώντας 
από την παραδοχή, πως κάθε λιμενική υπηρεσία - όπως η παρούσα - πρέπει να παρέχεται 
από περισσότερους από έναν παρόχους. 

Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη, δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 12 του Άρθρου 105 και αιτιολόγηση του περιορισμού του αριθμού των 
αναδόχων και σε κάθε περίπτωση επειδή αυτός ο αριθμός περιορίζεται σε λιγότερους από 
δύο αναδόχους, η υπό κρίση διακήρυξη παραβιάζει τις διατάξεις του Άρθρου 105 του 
Ν.4504/2017 σε αυτό το σημείο. 

Περαιτέρω ο Ν.4504/2017 επεδίωξε να εισάγει στην ελληνική έννομη τάξη υπό τη μορφή 
νόμου τμήμα των διατάξεων του Κανονισμού 352/2017 σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου 
όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων.  

Ο εν λόγω Κανονισμός αποτελεί ισχύον δίκαιο είκοσι ημέρες από τη δημοσίευσή του στην 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (15 Φεβρουαρίου 2017), πλην όμως εφαρμόζεται από 
τις 24 Μαρτίου 2019. Σκοπός της εν λόγω διάταξης είναι να επιτρέψει στα υποκείμενα 
ρύθμισης του Κανονισμού, να έχουν επαρκή χρόνο ώστε να προσαρμοστούν εγκαίρως προς 
τις διατάξεις του. 

Ωστόσο ως ισχύον δίκαιο οι διατάξεις του Κανονισμού θα πρέπει να γίνονται σεβαστές από 
τα υποκείμενα ρύθμισης αυτού και να μην διαπλάθονται νέες έννομες καταστάσεις που 
αντιβαίνουν το πνεύμα και τις διατάξεις του.  
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Σύμφωνα με το Άρθρο 6 (Περιορισμοί στον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών) του 
Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 προβλέπεται ότι «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…». 

Από τη διατύπωση του ανωτέρω Άρθρου προκύπτει ότι σκοπός του Κανονισμού 352/2017 
είναι η παροχή της υπηρεσίας από περισσότερους αναδόχους ανά σχετική αγορά 
αποβλήτων. Τυχόν περιορισμός θα πρέπει να τεκμηριώνεται επαρκώς, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Άρθρου 6 παρ.1 του Κανονισμού.  

Ως εκ τούτου, η πρόβλεψη περί παροχής της υπηρεσίας μόνον από ένα ανάδοχο στη 
σχετική αγορά, χωρίς να τεκμηριώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 6.1 του Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017 ο λόγος αυτής της επιλογής, κρίνεται προβληματική και αντίθετη με το πνεύμα 
και τις διατάξεις του Κανονισμού 352/2017. 

Τυχόν επιχείρημα ότι ο Κανονισμός δεν τυγχάνει ακόμη εφαρμογής, κρίνεται καταχρηστικό 
καθώς αποτελεί ισχύον δίκαιο δεσμευτικό erga omnes, οι οποίοι οφείλουν να σέβονται τις 
διατάξεις του και να μην διαπλάθουν έννομες καταστάσεις που στην ουσία τις 
καταστρατηγούν. Άλλωστε, η μη εφαρμογή του Κανονισμού, έγκειται στο χρόνο 
προσαρμογής προς τις διατάξεις αυτού, ο οποίος δίδει στα κράτη μέλη και στους φορείς 
που καταλαμβάνονται από αυτόν, σύμφωνα με την αρχή της ασφάλειας δικαίου και κατά 
τους κανόνες της ορθής νομοθέτησης, προκειμένου να μην υπάρξει ενδεχόμενο 
αιφνιδιασμού των υποκειμένων του δικαίου.  

II. Περί των κριτηρίων για την κήρυξη αναδόχου 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2.3.2 της υπό κρίση διακήρυξης μοναδικό κριτήριο για την ανάδειξη 
αναδόχου θα είναι το ποσοστό επί των εσόδων του, το οποίο αυτός (ο ανάδοχος) θα 
προσφέρει ως αντάλλαγμα στην Ο.Λ.Π. Α.Ε.: «το κριτήριο για τη σύναψη σύμβασης θα είναι 
το υψηλότερο προσφερθέν ποσοστό από έναν προεπιλεγέντα υποψήφιο (προσωρινός 
υποπαραχωρησιούχος) ως τέλος παραχώρησης προς την Ο.Λ.Π. Α.Ε., και το οποίο δεν 
πρέπει να υπολείπεται του σημείου αναφοράς του 22% του ποσού (σε €) του συνόλου των 
εκδοθέντων τιμολογίων (σχετικά με όλες τις κατηγορίες στερεών αποβλήτων και 
υπηρεσιών) του υποπαραχωρησιούχου…» - «The criterion for the award of the agreement 
shall be the highest offered percentage by a preselected Candidate (Temporary Sub-
concessionaire) as concession fee to PPA, and which must not be less than the starting point 
of 22% of the amount (in €) of all issued invoices (concerning all the categories of solid waste 
and services) of the Sub Concessionaire…». Στο Άρθρο 5.1. της διακήρυξης γίνεται μεν 
αναφορά στον κοινής ωφέλειας σκοπό του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, αλλά τίποτε 
στην διακήρυξη και ειδικά στο πλαίσιο δόμησης του οικονομικού κριτηρίου δεν 
καταδεικνύει, με ποιο τρόπο μέσω αυτού του κριτηρίου θα εξυπηρετείται είτε ο σκοπός του 
νόμου, είτε ο λήπτης των υπηρεσιών και ο τελικός καταναλωτής καλύτερα. 

Επιπροσθέτως, κατόπιν δημοσίευσης της 177/2018 αποφάσεως του Συμβουλίου 
Επικρατείας, όσο και των αποφάσεων 57/2018 και 59/2018 ΡΑΛ (άπασες δημοσιευθείσες 
ύστερα από την Προκήρυξη του εν θέματι Διαγωνισμού της Ο.Λ.Π. Α.Ε.), ήδη πλέον 
απαιτείται από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. η διενέργεια οικονομοτεχνικής - κοστολογικής μελέτης, η 
οποία θα αιτιολογεί και θα τεκμηριώνει επαρκώς το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας 
για όλες τις περιπτώσεις τιμολόγησης. 

Δεν προκύπτει από τους όρους της διακήρυξης ότι έχει τελεστεί η ανωτέρω 
οικονομοτεχνική μελέτη για την αιτιολόγηση του στοιχείου της ανταποδοτικότητας που 
απαιτείται για την επιβολή των τελών και της τιμολόγησης παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 
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III. Περί της εταιρικής δομής των υποψηφίων 

Η διακήρυξη θέτει συγκεκριμένες προδιαγραφές σχετικά με την εταιρική δομή των 
υποψηφίων. Έτσι, ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 2.7.1 της διακήρυξης: «Δικαίωμα συμμετοχής 
στο διαγωνισμό έχουν τα φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα / εταιρίες, καθώς και 
κοινοπραξίες και joint ventures, που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα και ικανοποιούν 
τα κριτήρια των κάτωθι παραγράφων 9.1, 9.2 και 9.3. Αναφορικά με τις joint ventures, σε 
περίπτωση συμφωνίας ανάθεσης της υποπαραχώρησης, μπορεί να απαιτηθεί από τα μέλη 
της να σχηματίσουν ξεχωριστή νομική οντότητα με τη συμμετοχή όλων των μελών της joint 
venture με τη μορφή φορέα ειδικού σκοπού (SPV)» - «Eligible to participate in the Tender 
are natural persons and legal entities/companies, as well as consortiums and joint ventures, 
possessing the qualifications and satisfying the criteria set out in paras 9.1, 9.2 and 9.3 
below. Regarding joint ventures, in case of awarding of the Sub-concession Agreement, its 
members may be required to form a separate legal entity with the participation of all 
members of the joint venture in the form of a special purpose vehicle (SPV)» επιτρέπεται η 
συμμετοχή κοινοπραξιών, στη συνέχεια όμως, οι προβλέψεις του Άρθρου 2.7.3: «Η δάνεια 
τεχνική και χρηματοοικονομική εμπειρία των υποψηφίων θα αξιολογηθεί μόνο εάν 
προέρχεται από μια θυγατρική» - «Lending technical and financial experience of the 
Candidates will only be evaluated if it derives from an Affiliate» καθιστούν ιδιαίτερα 
δυσχερή τον καταμερισμό της εργασίας και των ικανοτήτων, ο οποίος αποτελεί βασικό 
σκοπό μίας κοινοπραξίας. Παράβαση αυτής της πρόβλεψης ισοδυναμεί με αποκλεισμό από 
το διαγωνισμό σύμφωνα με τη σημείωση στο Άρθρο 9.1.3 της διακήρυξης: «Σημαντική 
σημείωση 3: Στην περίπτωση κοινοπραξίας εταιριών ή joint ventures, το κριτήριο 
χρηματοοικονομικής επάρκειας θα εκπληρούται από κάθε μέλος της κοινοπραξίας ή της 
joint venture» - «Important note 3: In the case of companies’ consortiums or joint ventures, 
the Financial Adequacy Criterion shall be fulfilled by each and every member of the 
consortium or the joint venture». 

Τέλος, συγκεκριμένα όρια τίθενται από τoν αναθέτοντα φορέα και στο πεδίο της περαιτέρω 
υποπαραχώρησης μέρους της παροχής των σχετικών υπηρεσιών από τον ανάδοχο, αφού 
επιτρέπει αυτή μόνο σε θυγατρική του εταιρεία: «Η υποπαραχώρηση επιτρέπεται μόνο σε 
μία ή περισσότερες συνδεδεμένες, με τις υποψήφιες, εταιρίες (εφεξής: θυγατρικές) όπως 
ορίζεται στον ελληνικό περί ανωνύμων εταιριών νόμο 2190/20…» - «2.7.2: Subcontracting is 
permitted only to one or more affiliated, to the Candidate, companies (hereinafter: Affiliate) 
as it is defined in the Greek Company Law 2190/20…». 

Όπως έχει ήδη ανωτέρω αναφερθεί, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί δεσπόζουσα επιχείρηση με την 
έννοια των άρθρων 102 ΣΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011 (νομικό μονοπώλιο). Ως μονοπωλιακή 
δεσπόζουσα επιχείρηση υπέχει ειδική ευθύνη, ως ανεπτύχθη ανωτέρω, να μην στρεβλώνει 
τον ανταγωνισμό και επίσης ως αποκλειστική διαχειρίστρια των υποδομών του λιμένος 
Πειραιώς αποτελεί διαχειρίστρια βασικών διευκολύνσεων. 

Διατάξεις της προκήρυξης, οι οποίες δυσχεραίνουν τυχόν κοινοπρακτικό σχήμα εταιρειών, 
αφού ζητείται, επί ποινή αποκλεισμού, από την κάθε μία εταιρεία ξεχωριστά να καλύπτει 
πλήρως τις απαιτήσεις της διακήρυξης και με δεδομένη τη δομή της συγκεκριμένης αγοράς, 
τείνουν επίσης να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου στην εν λόγω περαιτέρω αγορά και 
έτσι να λειτουργήσουν παρεμποδιστικά στον ανταγωνισμό. Δύνανται ως εκ τούτου υπό 
προϋποθέσεις να συνιστούν οι ανωτέρω όροι καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας 
θέσης εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και παράβαση των άρθρων 102 ΣΛΕΕ και 2 του 
Ν.3959/2011. 
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IV. Περί της διάρκειας της σύμβασης 

Το Άρθρο 4.1.1.1 προβλέπει ελάχιστη διάρκεια 15 ετών «Η συμβατική διάρκεια της 
περιόδου υποπαραχώρησης ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση σε δεκαπέντε (15) έτη 
αρχόμενη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της υποπαραχώρησης» - «The contractual 
duration of the Sub-concession Period is defined in this Call at fifteen (15) years starting from 
the Sub-concession Entry into Force Date», ενώ στο Άρθρο 4.1.1.2 προβλέπεται παράταση 
αυτή της διάρκειας, αν προκύψουν ιδιαίτερες περιστάσεις και κατά την απόλυτη διακριτική 
ευχέρεια της Ο.Λ.Π. Α.Ε.: «Εάν ειδικές περιστάσεις εμποδίσουν τη σύναψη νέας συμφωνίας 
υποπαραχώρησης, η διάρκεια της συμφωνηθείσας υποπαραχώρησης μπορεί να παραταθεί 
για όσο διάστημα ισχύουν οι περιστάσεις αυτές, σε κάθε περίπτωση κατά την απόλυτη 
διακριτική ευχέρεια της Ο.Λ.Π. Α.Ε…» - «If special circumstances prevent the conclusion of a 
new sub-concession Agreement, the duration of the Sub-concession Agreement may be 
extended for as long as these circumstances are in force, in each case at PPA’s absolute 
discretion…». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 105 παρ. 3 «Οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς διαχείρισης λιμένων 
της παραγράφου 1 δημοσιεύουν, ανά πενταετία, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
χωριστά για καθεμία από τις κατηγορίες αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου της 
παραγράφου 9, με αντικείμενο την κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παρόχων για καθεμιά 
από τις κατηγορίες αυτές». 

Καθίσταται σαφές ότι η Προκήρυξη και η όποια σύμβαση συναφθεί δυνάμει αυτής, 
παραβιάζουν τη διάταξη της παρ. 3 του Άρθρου 105 Ν.4504/2017. 

Περαιτέρω, το Άρθρο 21 (Μεταβατικά μέτρα) του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 προβλέπει ότι: 
«1. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών οι 
οποίες συνήφθησαν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι ορισμένου χρόνου» και 
«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». 

Ο Κανονισμός προβλέπει ότι οι φορείς και αναδόχους υπηρεσιών συμβάσεων που 
συνήφθησαν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 (ημερομηνία δημοσίευσής του) και είναι 
αορίστου χρόνου, ή έχουν παρόμοια αποτελέσματα, οφείλουν να τροποποιήσουν τις 
συμβάσεις ώστε να συμμορφώνονται με το πλαίσιο που εισάγει, με καταληκτική 
ημερομηνία την 1η Ιουλίου 2025. 

Ο Κανονισμός ωστόσο αφήνει καταρχήν αρρύθμιστο το πεδίο των συμβάσεων που 
ενδέχεται να συναφθούν από την 15 Φεβρουαρίου 2017 έως την 24 Μαρτίου 2019 που 
τίθεται σε εφαρμογή. 

Πάρα ταύτα εκ της διατάξεως του Άρθρου 21 ερμηνεύεται τελεολογικά ότι ο σκοπός του 
νομοθέτη του Κανονισμού ήταν να δώσει επαρκή χρόνο στους φορείς διαχείρισης λιμένων 
και στους αναδόχους των υπηρεσιών που προσφέρονται ώστε να τροποποιήσουν τις 
συμβάσεις ώστε να συμμορφώνονται με το νέο, ενωσιακό πλαίσιο. 

Με γνωστό το νομοθετικό πλαίσιο και τον Κανονισμό ως ισχύον δίκαιο, τυχόν σύμβαση που 
θα συνάπτετο, πριν την 24 Μαρτίου 2019, με όρους που δεν βρίσκονται σε συμφωνία με το 
πλαίσιο που θέτει ο Κανονισμός, κρίνεται ότι καταστρατηγεί το πνεύμα και τις διατάξεις 
αυτού. Ήτοι, ασκείται καταχρηστικά και κατά παραβίαση του Άρθρου 21 του Κανονισμού το 
δικαίωμα της συμβατικής ελευθερίας της Ο.Λ.Π. Α.Ε., καθότι προβλέπεται στη διακήρυξη 
πρόταση για τη σύναψη συμβάσεως, η οποία χρονικά θα εκτείνεται πέραν ακόμη και της 1ης 
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Ιουλίου 2025, προθεσμίας που θέτει ο Κανονισμός για την πλήρη εφαρμογή του σε όλες τις 
συμβάσεις των φορέων διαχείρισης λιμένων. 

V. Περί Προηγούμενης εμπειρίας 

Επιπλέον σημείο αναφοράς της καταγγελίας ενώπιον της Ρ.Α.Λ. είναι και οι όροι της 
διακήρυξης σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων. Το Άρθρο 9.3.3 
προβλέπει ως εξής: «Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ως ελάχιστη απόδειξη της τεχνικής 
του επάρκειας αποδεδειγμένη τριετή συνεχή εμπειρία τα τελευταία δέκα (10) έτη όσον 
αφορά την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής στερεών αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου πλοίων, συγκεκριμένα όσον αφορά τη δραστηριότητα της 
συλλογής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σε λιμένες, 
οι οποίοι παρουσιάζουν σωρευτική κίνηση παρόμοια με αυτή της Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε ότι αφορά 
τις αφίξεις, τις κατηγορίες, τη χωρητικότητα των εξυπηρετούμενων σκαφών και τις 
ποσότητες ανά τύπο στερεών αποβλήτων που διαχειρίζεται…» - «The Candidate should 
have as a minimum evidence of its technical adequacy a proven three-year continuous 
experience over the last ten (10) years regarding the provision of complete facilities services 
for the reception of ship-generated solid waste and cargo residues, namely regarding the 
activity of collection and management of ship-generated solid waste and cargo residues in 
ports, which show cumulative traffic similar to PPA in terms of arrivals, categories, capacity 
of served vessels and the quantities by type of solid waste handled…». Υφίσταται λοιπόν 
πρόβλεψη για εμπειρία σε λιμάνια με αντίστοιχα χαρακτηριστικά με αυτό του Πειραιά. 

Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να ληφθεί υπόψη η δομή της αγοράς διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων λιμένων αφενός και η θέση του έως σήμερα αναδόχου σε αυτή. 

Καταρχήν, ο λιμένας της Θεσσαλονίκης λογίζεται ως ο μόνος λιμένας της χώρας, που θα 
μπορούσε να ικανοποιήσει το κριτήριο «της εμπειρίας σε λιμάνια με αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά με αυτό του Πειραιά».  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή, ο παρών πάροχος των σχετικών 
υπηρεσιών στο λιμάνι του Πειραιά, έχει κατά το παρελθόν κηρυχθεί ανάδοχος στις 9 από 
τις 13 συνολικές Οργανισμός Λιμένων Α.Ε. της χώρας, θέση, που διατηρεί έως σήμερα. Τις 
υπόλοιπες 4 δε, διαχειρίζεται ως προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία η ανάδοχος που 
δραστηριοποιείται Λιμένα της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο η ανάδοχος εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στη Θεσσαλονίκη δεν προκύπτει να συμμετείχε στο Διαγωνισμό. Τέλος 
τονίζεται άλλο, πως το σύνολο των σχετικών συμβάσεων είναι ήδη μακροχρόνιες.  

Ο όρος της προηγούμενης εμπειρίας τυγχάνει καταρχήν αναλογικός προς τον επιδιωκόμενο 
σκοπό, ήτοι την προστασία του φυσικού και θαλασσίου περιβάλλοντος στην περιοχή 
αρμοδιότητας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. από την εμπορική και επιχειρηματική δραστηριότητα που 
ασκεί η τελευταία άμεσα ή έμμεσα. Ωστόσο η τεχνική επάρκεια με αποδεδειγμένη τριετή 
συνεχή εμπειρία τα τελευταία δέκα (10) έτη, όσον αφορά την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ευκολιών παραλαβής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σε 
λιμένες, οι οποίοι παρουσιάζουν σωρευτική κίνηση παρόμοια με αυτή της Ο.Λ.Π. Α.Ε., 
κρίνεται ως δυσανάλογη πρόβλεψη και ως εκ τούτου έρχεται σε αντίθεση με την 
υποχρέωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. που πηγάζει εκ του άρθρου 11.3ΣΠ, αναλογικά εφαρμοζόμενου, 
περί προαγωγής του ανταγωνισμού στον λιμένα. 

VI. Περί της Δημιουργίας Ιδιόκτητης Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων 

Κατ’ αρχήν η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δύναται να διαμορφώνει κατά την κρίση της τους όρους της 
διακήρυξης αναφορικά με τις παρεχόμενες για την εν λόγω σύμβαση υπηρεσίες 
καθορίζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές με γνώμονα τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών 
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αναγκών καθώς και του επιπέδου εξυπηρέτησης των χρηστών του λιμένος. Η θέσπιση των 
απαιτούμενων, κατά τη κρίση του αναθέτοντος φορέα, τεχνικών προδιαγραφών δεν 
παραβιάζουν τους κανόνες του ανταγωνισμού μόνον εκ του γεγονότος ότι δυσχεραίνουν τη 
συμμετοχή των υποψηφίων αναδόχων, καθότι εκ της φύσεώς τους περιορίζουν το εύρος 
των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων σε διαγωνιστική διαδικασία. Πέραν των 
προαναφερομένων, οι τεχνικές προσφορές υπόκεινται σε έλεγχο υπό το πρίσμα της 
τήρησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, της απαγόρευσης των διακρίσεων και της αρχής 
της αναλογικότητας. 

Η τεχνική προδιαγραφή του Άρθρου 3 παρ. 3.2.1 της διακήρυξης, σύμφωνα με την οποία 
επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να διαθέτει, εντός χρονικού 
διαστήματος 24 μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης, αδειοδοτημένη 
και πλήρως λειτουργική ιδιόκτητη μονάδα διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων, 
λογίζεται ως επακόλουθο του αντικειμένου του διαγωνισμού, ήτοι την παροχή υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων. 

Σύμφωνα με τα ως άνω τεκμαίρεται, κατά την Προκήρυξη, η εν λόγω τιθέμενη από τον 
αναθέτοντα φορέα προδιαγραφή, ως αναγκαία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
αναγκών της υπό ανάθεση παρεχόμενης υπηρεσίας, που έχει ως τελικό αποδέκτη τους 
χρήστες του λιμένος. Η άποψη περί αναγκαιότητας υπάρξεως μονάδος διαχείρισης 
αποβλήτων δύναται να υποστηριχθεί δια λόγων προστασίας του περιβάλλοντος και 
δημόσιας υγείας, καθότι η εκ της φύσεως λειτουργία την οποία επιτελεί αποτρέπει τις 
συνεχείς και άσκοπες μετακινήσεις των συλλεγόμενων αποβλήτων μέχρι τη τελική τους 
διάθεση. 

Παρά ταύτα, στο Άρθρο 4 παρ. 1.2.1 της διακήρυξης αναφέρεται ότι «Η εγκατάσταση 
διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων πρέπει να είναι διαθέσιμη και να 
παρέχεται σε πλήρη λειτουργική και αδειοδοτημένη κατάσταση σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρούσας πρόσκλησης εντός περιόδου που δεν θα υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις 
(24) μήνες (Μεταβατική Περίοδος) από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
υποπαραχώρησης. Σε περίπτωση που ο υποπαραχωρησιούχος δεν τηρήσει την παραπάνω 
προθεσμία, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα έχει το δικαίωμα, αλλά δεν θα υποχρεούται, να καταγγείλει τη 
σύμβαση υποπαραχώρησης ή/και να καταπέσει τόσο η εγγύηση καλής εκτέλεσης όσο και η 
εγγύηση καλής κατασκευής» - «The non-hazardous solid waste management Installation 
must be available and provided in a full operational and licensed state according to the 
provisions of this Call within a period not exceeding twenty-four (24) months (Transition 
Period) from the Sub-concession Entry into Force Date. In case the Sub-concessionaire shall 
not meet the above deadline, PPA will have the right, but will not be obliged to, terminate 
the Sub-concession Agreement and/or forfeit both the Performance Guarantee Letter and 
the Construction Guarantee letter».  

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ισχύοντος σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων της Ο.Λ.Π. 
Α.Ε., η υποχρέωση δημιουργίας ιδιόκτητης μονάδας διαχείρισης μη επικινδύνων 
αποβλήτων, ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργηθεί η κατάσταση κατά την οποία ο ανάδοχος 
θα είναι τόσο ο πάροχος της υπηρεσίας παραλαβής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου πλοίων όσο ταυτόχρονα και ο διαχειριστής της υποδομής, όπου τα 
απόβλητα θα απορρίπτονται-επεξεργάζονται. Δηλαδή θα διαμορφωθεί μια συνδεδεμένη-
συζευγμένη (Tying) ομαδική παροχή υπηρεσίας (Bundling) από τον ανάδοχο, με πλήρη 
καθετοποίηση της υπηρεσίας, συμπεριφορά χρήζουσα περαιτέρω διερεύνησης. 

Σχετικά με τους ανωτέρω όρους της Προκήρυξης, κρίσιμο είναι το εξής γεγονός: 

Ενώ η Ο.Λ.Π. Α.Ε. επιβάλλει την ανάληψη υποχρέωσης δημιουργίας ιδιόκτητης μονάδας 
διαχείρισης μη επικινδύνων αποβλήτων εκ μέρους των υποψηφίων επί ποινή αποκλεισμού 
από τη διαδικασία, σε περίπτωση μετέπειτα κατακύρωσης στον ανάδοχο και μη 
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δημιουργίας εντός του προβλεπομένου χρονικού διαστήματος που προβλέπει η ίδια η 
Προκήρυξη, είναι δυνητική η καταγγελία της σύμβασης (και η κατάπτωση της Εγγυητικής 
Επιστολής) χωρίς να προβλέπεται ρητά συγκεκριμένο χρονικό διάστημα συμμόρφωσης με 
τον εν λόγω όρο της Προκήρυξης. 

Ως εκ τούτου ο ανωτέρω όρος δύναται να αποκλείσει εξαρχής πιθανούς υποψηφίους, λόγω 
της υποχρέωσης δημιουργίας εγκατάστασης, με τον τελικό ανάδοχο να μην υποστεί 
πιθανώς κυρώσεις αν δεν σεβαστεί τον εν λόγω όρο.  

Ένεκα των ανωτέρω ο συγκεκριμένος όρος κρίνεται προβληματικός, δυνάμενος να νοθεύσει 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των υποψηφίων. 

Γ. Επί μέρους Συμπεράσματα 

Διαπιστώνεται, πως για τους λόγους που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ήτοι την αποκλειστική 
διαχείριση της υποδομής του λιμένος, αλλά και των επιμέρους υπηρεσιών σε αυτόν από 
την Ο.Λ.Π. Α.Ε., ότι η τελευταία ως μονοπωλιακή επιχείρηση υπέχει ειδική ευθύνη για την 
αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού, ευθύνη, η οποία περιορίζει το πεδίο δράσης της. 
Επίσης διαχειρίζεται βασικές διευκολύνσεις. Είναι ειδικότερα αδύνατο σε κάποια 
επιχείρηση να δραστηριοποιηθεί στη διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων, χωρίς 
να τεθεί στον έλεγχο και την εποπτεία της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και στις διαδικασίες, που η τελευταία 
θα εφαρμόσει για την παροχή της εν λόγω πρόσβασης. Η συμπεριφορά που ελέγχεται εν 
προκειμένω (ως δυνητικά καταχρηστική) τόσο υπό το πρίσμα της ειδικής ευθύνης όσο και 
της θεωρίας των βασικών διευκολύνσεων είναι η διαμόρφωση της εν λόγω διαδικασίας33. 
Το πεδίο ελεύθερης δράσης  της Ο.Λ.Π. Α.Ε. περιορίζεται , καθότι βασική υποχρέωση της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε., που απορρέει από την εφαρμογή της θεωρίας των βασικών διευκολύνσεων, 
είναι η παροχή πρόσβασης στην περαιτέρω αγορά χωρίς διακρίσεις34. Πέραν αυτού όμως η 
ειδική ευθύνη της Ο.Λ.Π. Α.Ε. έγκειται ειδικά στη μη δημιουργία εμποδίων εισόδου στην 
περαιτέρω αγορά, ώστε να μην παρακωλύεται η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού σε 
αυτές, αλλά αντιθέτως υπέχει υποχρέωσης προαγωγής του Ανταγωνισμού, δυνάμει του 
άρθρου 11.3 της ΣΠ αναλογικά εφαρμοζόμενου. 

Στην προκειμένη περίπτωση οι όροι της διακήρυξης, οι οποίοι προβλέπουν α) περιορισμό 
του αριθμού των αναδόχων σε συνδυασμό με την μακροχρόνια (δεκαπενταετή) συμβατική 
διάρκεια β) την προϋπόθεση συγκεκριμένης εταιρικής δομής και συγκεκριμένη 
προηγούμενης εμπειρίας στην συγκεκριμένη αγορά καθώς και γ) τον όρο σύμφωνα με τον 
οποίο, το οικονομικό κριτήριο είναι μόνο το υψηλότερο αποδιδόμενο ποσοστό επί των 
εκδοθέντων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες στερεών 
αποβλήτων και παρεχόμενες υπηρεσίες) της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κινούνται εκτός του εθνικού και 
ενωσιακού νομικού πλαισίου, δύνανται να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου στην αγορά 
διαχείρισης αποβλήτων και στρέβλωση του ανταγωνισμού στην σχετική αγορά, ενώ επίσης 
ενδέχεται να στρεβλώσουν τον ανταγωνισμό παραχωρώντας συγκριτικό πλεονέκτημα σε 
κάποιους των υποψήφιων αναδόχων. 

α) Περί της μη νόμιμης συμπεριφοράς ως προς τον αριθμό αναδόχων και την συμβατική 
διάρκεια.  

Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. διαχειρίζεται βασική υποδομή (βασική 
διευκόλυνση) στο βαθμό, που για να εισέλθει κάποια επιχείρηση στην αγορά διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων στον λιμένα του Πειραιά είναι απαραίτητη η σύναψη σχετικής 
σύμβασης υποπαραχώρησης με την Ο.Λ.Π. Α.Ε. Συνεπώς η άρνηση εκ μέρους της για 
σύναψη σύμβασης ενδέχεται να αποτελεί εμπόδιο πρόσβασης και να οδηγεί σε στρέβλωση 
του ανταγωνισμού στην περαιτέρω αγορά. 
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Συγκεκριμένα η Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει προκηρύξει την παραχώρηση της υπηρεσίας διαχείρισης 
αποβλήτων πλοίων προς έναν αποκλειστικά αντισυμβαλλόμενό της για συνολικά δεκαπέντε 
(15) έτη διατηρώντας παράλληλα ευρεία διακριτική ευχέρεια για την περαιτέρω 
επιμήκυνση της συμβατικής διάρκειας. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υπόθεση FAPL 
έκρινε πως ειδικά η παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων ενδέχεται να οδηγήσει σε 
φραγμούς / εμπόδια εισόδου ανταγωνιστών στην περαιτέρω αγορά35 και ως εκ τούτου 
δύναται να αποτελεί καταχρηστική συμπεριφορά. 

Ένα επιπλέον στοιχείο πιθανής καταχρηστικής συμπεριφοράς μέσω δημιουργίας φραγμών 
πρόσβασης είναι η ύπαρξη μακροχρόνιων συμβάσεων36, με το στοιχείο της 
αποκλειστικότητας να λειτουργεί επιβαρυντικά37. Πράγματι μακροχρόνιες συμβάσεις, οι 
οποίες βασίζονται σε επίσης μακροχρόνιες συμβατικές σχέσεις με τον ίδιο 
αντισυμβαλλόμενο όπως εν προκειμένω στην Ο.Λ.Π. Α.Ε., αφού ο έτερος υποψήφιος 
ανάδοχος είναι ο παρών ανάδοχος - περιγράφονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως 
σημαντικά στοιχεία για την ενδεχόμενη δημιουργία φραγμών εισόδου στην αγορά 
αναφορικά με νέους παίκτες38, αφού δύνανται να λειτουργήσουν ως προστατευτική ασπίδα 
για τον αντισυμβαλλόμενο της δεσπόζουσας επιχείρησης έναντι κάθε ανταγωνισμού39. 
Τονίζεται η στροφή από το μοντέλο των κλειστών αγορών μέσω μακροχρόνιων 
αποκλειστικών συνεργασιών βρίσκεται στον τελολογικό πυρήνα του ειδικού ρυθμιστικού 
δικαίου των λιμένων, του νέου Κανονισμού ΕΕ 352/201740. Στο σημείο αυτό πρέπει να 
αναφερθεί, πως κατά το παρελθόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει λάβει υπόψη της ως 
δικαιολογητικό λόγο για την σύναψη μακροχρόνιων συμβάσεων την ανάγκη του πελάτη 
(εδώ του αναδόχου) για την προβλεψιμότητα ως προς την απόσβεση του κόστους 
συγκεκριμένων επενδύσεων41. Ωστόσο τονίζει η Επιτροπή, πως μία τέτοια ένσταση, μπορεί 
να ληφθεί υπόψη μόνο ad hoc και αφού αναδειχθεί συγκεκριμένη ανάγκη απόσβεσης, η 
οποία δεν ικανοποιείται σε μικρότερη χρονική διάρκεια42. Εν προκειμένω θα απαιτούνταν 
από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. ήδη από το στάδιο της Προκήρυξης η ανάλογη τεκμηρίωση43. 

Ήδη λοιπόν οι συγκεκριμένοι όροι τείνουν να περιορίσουν τον ανταγωνισμό σημαντικά 
δημιουργώντας φραγμούς εισόδου στην περαιτέρω αγορά της διαχείρισης αποβλήτων από 
πλοία44. 

β) Περί της μη νόμιμης συμπεριφοράς και διαγωνιστικής διαδικασίας εν γένει 

Πιθανό αντίθετο επιχείρημα στα ανωτέρω θα ήταν ότι αυτή καθεαυτή η τήρηση 
διαγωνιστικής διαδικασίας με σκοπό την παραχώρηση αποκλειστικών δικαιωμάτων 
αποτελεί εχέγγυο συνθηκών ανταγωνισμού, αφού (και στο βαθμό που) μια τέτοια 
διαδικασία ουσιαστικά μιμείται τις συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού45. Εξάλλου 
τονίζεται, πως η διαγωνιστική διαδικασία τηρώντας την αρχή της διαφάνειας θεμελιώνεται 
στην ίδια στοχοθέτηση με το δίκαιο ανταγωνισμού: το άνοιγμα των αγορών υπηρεσιών 
στον ανταγωνισμό46. Όπως αναλύθηκε σύμφωνα με το νόμο (άρθρ. 105 παρ. 7α του 
Ν.4504/2017 και άρθρα 11.3, 12.4 του Ν.4404/2016/Σύμβαση Παραχώρησης) προβλέπεται 
ειδικά για τις υποπαραχωρήσεις μέσω της Ο.Λ.Π. Α.Ε. η τήρηση της αρχής της διαφάνειας 
και της ισότητας. Η πρακτική του γερμανικού Bundeskartellamt να επιχειρήσει άνοιγμα 
αγορών μέσω της επιβολής διαγωνιστικής διαδικασίας καταδεικνύει τη λογική του 
επιχειρήματος47. 

Ωστόσο από την πρακτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διαφαίνεται, πως πρώτα θα 
εξετασθούν οι συνθήκες του διαγωνισμού και της σχετικής κατάντη / περαιτέρω αγοράς, 
προτού γίνει δεκτό ένα τέτοιο επιχείρημα. Ειδικότερα στην υπόθεση Air liquide η Επιτροπή 
ανέλυσε εγγύτερα την ισχύ του υποψήφιου παρόχου και έκρινε, πως αυτή δύναται να είναι 
καθοριστική για να κριθεί ανεπαρκής από πλευράς δικαίου του ανταγωνισμού η 
διαγωνιστική διαδικασία ως τέτοια. «The Commission concludes that the prevailing contract 
award procedures are not in themselves sufficient to ensure that each potential supplier can 
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bid on equal terms and receive equal treatment during the procedure. The result of such 
procedures depends on different factors such as the strength of the suppliers in the market. 
Where one supplier, such as the combined entity after the proposed concentration, has a 
much stronger position than others, such a procedure allows the dominant supplier to benefit 
from its position in order to adapt its offer to those of its competitors and, herefore, further 
weaken their position»48. 

Υπό αυτή την οπτική ιδωμένη η καταγγελία, η ως άνω τεκμηριωμένη δεσπόζουσα θέση έως 
σήμερα αναδόχου στον λιμένα Πειραιά στην σχετική αγορά ανά την Ελλάδα καθιστά 
ιδιαίτερα αμφίβολο το επιχείρημα περί της επιδίωξης διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Ήθελε θεωρηθεί αυτό το επιχείρημα δεκτό, οι όροι της διαδικασίας θα έπρεπε να 
αποτελούν πράγματι μίμηση (προσομοίωση) διαγωνιστικής διαδικασίας, και επιπλέον να 
τηρούν τις αρχές της διαφάνειας και της ισότητας. Υφίστανται σοβαρές αμφιβολίες από τη 
διατύπωση της διακήρυξης εάν τηρούνται τα προαναφερθέντα στοιχεία εν προκειμένω. 

γ) Το κριτήριο της διακήρυξης 

Διαγωνιστική διαδικασία σημαίνει διαβεβαίωση, πως η διαδικασία επικεντρώνει στο 
ερώτημα, ποιος από τους διαγωνιζόμενους προσφέρει τους ευνοϊκότερους όρους για τους 
καταναλωτές ή/και τους χρήστες της υπηρεσίας49. Δεν αποτελεί αποκλειστικό στόχο της 
σχετικής κρίσης, αν και κατά πόσο η σχετική σύμβαση αυξάνει το κέρδος της αναθέτουσας 
επιχείρησης. Πλην όμως - όπως τονίστηκε ανωτέρω - για την Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί 
αποκλειστικό κριτήριο για την παραχώρηση το υψηλότερο αποδιδόμενο ποσοστό επί των 
εκδοθέντων τιμολογίων παροχής υπηρεσιών (που αφορούν σε όλες τις κατηγορίες στερεών 
αποβλήτων και παρεχόμενες υπηρεσίες) του αναδόχου, το οποίο θα καταβάλλεται στην 
Ο.Λ.Π. Α.Ε.,. Ήδη αυτή η διαπίστωση οδηγεί στο συμπέρασμα, πως η συγκεκριμένη 
διαγωνιστική διαδικασία δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του δικαίου του 
Ανταγωνισμού. 

δ) Αρχές της διαφάνειας και της ισότητας 

Περαιτέρω υπάρχουν και άλλοι όροι της διακήρυξης, οι οποίοι ενισχύουν περαιτέρω την 
κρίση περί ενδεχόμενης κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τον όρο 2.7.3 της διακήρυξης προβλέπεται, όπως ήδη 
αναφέραμε, πως για την περίπτωση δάνειας εμπειρίας απαιτείται αυτή να προέρχεται 
αποκλειστικά από θυγατρική επιχείρηση του αναδόχου. Πέρα από το γεγονός, αν αυτή 
είναι η δομή του έως σήμερα αναδόχου και συνεπώς δημιουργείται συγκριτικό 
πλεονέκτημα εις βάρος νέων υποψηφίων, πρόκειται για έναν ιδιαιτέρως ασυνήθιστο όρο 
σε διαγωνιστικές διαδικασίες, ο οποίος ανατρέπει το θεμέλιο της κοινοπρακτικής μορφής 
συνεργασίας50 και ενδέχεται να δημιουργήσει φραγμούς εισόδου στην αγορά. Δεν 
θεωρείται πως η εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρείας μπορεί να υποκαταστήσει την 
κοινοπρακτική συνεργασία, δηλαδή πως θα μπορούσαν εύκολα οι ενδιαφερόμενοι να 
σχηματίσουν κοινό εταιρικό σχήμα με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας. Το τελευταίο 
απαιτεί μακροχρόνιο σχεδιασμό και υπόκειται σε διαφορετικές άλλο αδειοδοτικές 
διαδικασίες, ενώ η κοινοπραξία είναι όχημα συνεργασίας περιορισμένης χρονικής 
προοπτικής, η οποία συστήνεται με απλή, άτυπη σύμβαση51. Επιπλέον δεν διακρίνεται άλλο 
ειδική αιτιολογία του συγκεκριμένου όρου. 

Ο όρος 9.3.3. της διακήρυξης, σύμφωνα με τον οποίο για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό 
απαιτείται εμπειρία τριών (3) διαδοχικών ετών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δέκα (10) 
ετών σε λιμάνια παρόμοια με το λιμάνι του Πειραιά, αναδεικνύει την πιθανή 
αντιανταγωνιστική συμπεριφορά. Λαμβάνοντας ως δεδομένο, πως παρόμοιων δεδομένων 
λιμάνι δεν υφίσταται σήμερα στην ελληνική επικράτεια και ότι η τελευταία φορά, που 
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παραχωρήθηκε η συγκεκριμένη υπηρεσία ήταν το έτος 2008, δηλαδή ακριβώς 10 χρόνια 
πριν52, περιορίζεται σημαντικά η δυνατότητα νέων εγχώριων παικτών να διεκδικήσουν την 
είσοδό τους στην σχετική αγορά. Ταυτόχρονα όμως ο όρος αυτός δύναται να δώσει 
συγκριτικό πλεονέκτημα μόνον στον έως σήμερα ανάδοχο53, ενώ δεν προκύπτει ποιοι 
παράγοντες υπαγορεύουν την ανάγκη για τον συγκεκριμένο όρο, με αποτέλεσμα ο 
συγκεκριμένος όρος να οδηγεί σε παράβαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. 

 

Δ. Συνολικό Συμπέρασμα 

Η υπό κρίση διακήρυξη της Ο.Λ.Π. Α.Ε. πάσχει από τη σκοπιά του δικαίου του ελεύθερου 
ανταγωνισμού και από τη σκοπιά του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

Ειδικότερα: 

α) Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν υποχρεούται να εφαρμόσει το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την 
ανάθεση δημόσιων συμβάσεων / συμβάσεων παραχώρησης. 

β) Η ανάθεση από την Ο.Λ.Π. Α.Ε. των υπηρεσιών διαχείρισης αποβλήτων που προέρχονται 
από πλοία εμπίπτει στο κανονιστικό πλαίσιο του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017. 

γ) Η διακήρυξη της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προβλέπει την ανάθεση σε έναν μόνο ανάδοχο και παραβιάζει 
εξ’ αυτού του λόγου τις διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017, καθώς δεν έχει 
τηρηθεί καμία εκ των προβλεπόμενων υποχρεώσεων δημοσίευσης σχετικά με τον 
περιορισμό του αριθμού των αναδόχων. 

δ) Η διακήρυξη της Ο.Λ.Π. Α.Ε. προβλέπει την ανάθεση των εν λόγω υπηρεσιών για δεκαπέντε 
(15) έτη και παραβιάζει και εξ’ αυτού του λόγου τις διατάξεις του Άρθρου 105 του 
Ν.4504/2017. 

Συνεπεία των ανωτέρω παραβιάσεων σύμφωνα με το Άρθρο 105 παρ. 23 και 27 η όλη 
διαγωνιστική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί μόνον εφόσον τηρηθούν οι προβλέψεις του 
νόμου, διαφορετικά πρέπει να παύσει. Ακόμα όμως και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του Άρθρου 105 του Ν.4504/2017, εν πάσει 
περιπτώσει ισχύουν τα ακόλουθα: 

ε) Οι όροι της διακήρυξης ελέγχονται επιπλέον ως προς το εάν περιέχουν στοιχεία, τα οποία 
δύνανται να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού στην αγορά διαχείρισης 
αποβλήτων μέσω μη νόμιμης συμπεριφοράς της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

στ) Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. αποτελεί δεσπόζουσα επιχείρηση με την έννοια των άρθρων 102 ΣΛΕΕ και 2 
του Ν.3959/2011. Ως μονοπωλιακή δεσπόζουσα επιχείρηση υπέχει ειδική ευθύνη να μην 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και επίσης ως αποκλειστική διαχειρίστρια των υποδομών του 
λιμένος Πειραιώς αποτελεί διαχειρίστρια βασικών διευκολύνσεων. 

ζ) Η επιχείρηση Ο.Λ.Π. Α.Ε. έχει εκ του ειδικότερου ρυθμιστικού πλαισίου του Ν.4404/2016 
ευθύνη να προάγει τον Ανταγωνισμό κατ’αναλογίαν του άρθρου 11.3 ΣΠ. Η εκτίμηση της 
αντι-ανταγωνιστικής συμπεριφοράς άλλο-αναδιατύπωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κρίνεται μέσα από 
το πρίσμα του ειδικού κανονιστικού πλαισίου της αγοράς λιμένων54. 

η) Η πρόβλεψη ενός μόνο αντισυμβαλλόμενου σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια συμβατική 
διάρκεια τείνουν να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου στην εν λόγω περαιτέρω αγορά και 
έτσι να λειτουργήσουν παρεμποδιστικά στον ανταγωνισμό. Συνιστούν ως εκ τούτου, υπό 
προϋποθέσεις, πιθανή καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πιθανώς παράβαση των άρθρων 102 ΣΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011. 
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θ) Περαιτέρω, οι απαιτήσεις συγκεκριμένης εταιρικής δομής και προηγούμενης εμπειρίας σε 
αντίστοιχη του λιμένος Πειραιά αγορά, δεδομένης της δομής της συγκεκριμένης αγοράς 
τείνουν επίσης να δημιουργήσουν εμπόδια εισόδου στην εν λόγω περαιτέρω αγορά και 
έτσι να λειτουργήσουν παρεμποδιστικά στον ανταγωνισμό. Συνιστούν ως εκ τούτου, υπό 
προϋποθέσεις, πιθανή καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε. και πιθανώς παράβαση των άρθρων 102 ΣΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011. 

ι) Η πρόβλεψη περί παροχής της υπηρεσίας μόνον από ένα ανάδοχο στη σχετική αγορά, 
χωρίς να τεκμηριώνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του Κανονισμού ΕΕ 352/2017, ο λόγος 
αυτής της επιλογής, κρίνεται προβληματική και αντίθετη με το πνεύμα και τις διατάξεις του 
Κανονισμού ΕΕ 352/2017. 

ια) Τυχόν σύμβαση που θα συνάπτετο, πριν την 24η Μαρτίου 2019, με όρους που δεν 
βρίσκονται σε συμφωνία με το πλαίσιο που θέτει ο Κανονισμός ΕΕ 352/2017, κρίνεται ότι 
καταστρατηγεί το πνεύμα και τις διατάξεις αυτού. Δηλαδή ασκείται καταχρηστικά και κατά 
παραβίαση του Άρθρου 21 του Κανονισμού, το δικαίωμα της συμβατικής ελευθερίας της 
Ο.Λ.Π. Α.Ε., καθότι στη διακήρυξη προβλέπεται πρόταση για τη σύναψη συμβάσεως, η 
οποία χρονικά θα εκτείνεται πέραν ακόμη και της 1ης Ιουλίου 2025, προθεσμίας που θέτει ο 
Κανονισμός για την πλήρη εφαρμογή του σε όλες τις συμβάσεις των φορέων διαχείρισης 
λιμένων. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) την απόσυρση της προκήρυξης με τίτλο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την 
παροχή υπηρεσιών πλήρους διευκόλυνσης παραλαβής στερεών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τη λιμενική ζώνη αρμοδιότητας της 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. δια της χρήσεως μιας αδειοδοτημένης ολοκληρωμένης 
μονάδας διαχείρισης αποβλήτων» - «CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR THE 
PROVISION OF COMPLETE FACILITIES SERVICES FOR THE RECEPTION OF SOLID WASTE AND 
CARGO RESIDUES OF SHIPS APPROACHING PPA PORT ZONE BY USE OF A LICENSED 
INTERGRATED WASTE MANAGEMENT INSTALLATION» από την Ο.Λ.Π. Α.Ε., προς εναρμόνιση 
με το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, σύμφωνα με την ανωτέρω υπαγωγή  

και  

β) την περαιτέρω διερεύνηση της προσήκουσας εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 12 
της ΣΠ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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1. Για το σχετικό market economy purchaser test βλ. Μαρίνος, Θεωρία § Πράξη Διοικητικού 
Δικαίου, 2011, σελ. 3. 

2. Βλ. Κομνηνός/Λιανός, σε: Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σελ. 476 και 
κατωτέρω σχετ. με την ειδική ευθύνη της μονοπωλιακής επιχείρησης. 

3. Έτσι σχετικά με τη διαδικασία για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων Ράικος, Δίκαιο 
Δημοσίων Συμβάσεων, Β΄ έκδοση, σελ. 338. Ακριβώς έτσι και Γεωργιάδης, Γενικές Αρχές 
Αστικού Δικαίου, § 33, αρ. 47, όπου ως έναρξη οποιασδήποτε διαγωνιστικής διαδικασίας 
ιδιωτικού χαρακτήρα θεωρείται η πρόσκληση (προκήρυξη) εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 
τον ενδιαφερόμενο. 

4. Η ματιά του νομοθέτη στον Κανονισμό 2017/352 φαίνεται και από την παραπομπή στον 
Κανονισμό αυτό στο πλαίσιο αιτιολόγησης του προηγούμενου άρθρου του ίδιου νόμου. Βλ. 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «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», σελ. 23. 

5. Βλ. σχετικά Haltern, Europarecht, σελ. 284. 

6. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόμου «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», σελ. 24. 

7. Βλ. σχετικά Μαρίνος, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο, σελ. 210επ. 

8. Κομνηνός/Λιανός, σε: Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σελ. 484επ. 

9. High Court of Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport Operatons Ltd, σκ. 
50. 

10. ΕΠΑΝ 428/V/2009, Α3. 

11. απόφαση της 3ης Οκτωβρίου 1985 στην υπόθεση 311/84, Télémarketng, σκ. 18. 

12. ΕΠΑΝ 428/V/2009, Α3. 

13. ΕΠΑΝ 428/V/2009, Α3. 

14. Clearstream κατά Επιτροπής, T-301/04, σκ. 132. 

15. Κομνηνός/Λιανός, 493, καιdeHautecloque, EUCompettonLawandEnergyMarkets, παρ. 3.386. 

16. Μαρίνος, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο, σελ. 245. 

17. Για το χαρακτήρα αυτό του ρυθμιστικού δικαίου βλ. Δελλής, Κοινή Ωφέλεια κια Αγορά, αρ. 
727. 

18. Αυτό το σκοπό του ρυθμιστικού δικαίου τονίζει ο Massing, Soll das Recht der 
Regulierungsverwaltung übergreifend geregelt werden?, D11. 

19. Βλ. σχετικά Μικρουλέα, Η κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης του άρθρου 2 Ν.703/1977, ΧρΙΔ 
ΣΤ/2006, σελ. 24. Βλ. καιT-301/04 - ClearstreamvCommission, παρ. 147. 

20. Έτσι Μαρίνος, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο, σελ. 220 

21. Βλ. Μαρίνος, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο, σελ. 230 με περ. παραπομπές. 
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22. Αναφορικά με τους διαχειριστές των δικτύων μεταφοράς φυσικού αερίου και την 
προβληματική ανοίγματος της επόμενης αγοράς (εγχώρια χονδρική αγορά), βλ. DG 
Competton Reporton Energy SectorInquiry Ι, παρ. 203. 

23. Απόφαση 555/VII/2012, παρ. 121 (ΔΕΣΦΑ).Βλ. και Τριανταφυλλάκης, Δίκαιο του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού, σελ. 228. 

24. Μαρίνος, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο, σελ. 229. 

25. Μαρίνος, Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο, σελ. 217επ. 

26. Απόφαση 555/VII/2012, παρ. 169. 

27. Απόφαση 555/VII/2012, παρ. 170. 

28. Απόφαση 555/VII/2012, παρ. 172. 

29. Βλ. Irish Contnental Group v./ CCI Morlaix, σκ. 60. 

30. Aéroports de Paris contre Commission des Communautéseuropéennes, T-128/98, σκ. 164. 

31. Απόφαση 555/VII/2012, παρ. 174. 

32. Βλ. απόφ. IV/34.689 - Sea Containers v. Stena Sealink - Interim measures. 

33. Την διαγωνιστική διαδικασία ως εξειδίκευση των επιμέρους όρων πρόσβασης ορίζει και το 
Bundeskartellamt, BKartA, 164/01, σελ. 12 

34. Σύμφωνα με τον Μαρίνο (Η πρόσβαση σε ενεργειακό δίκτυο, σελ. 211) η απαγόρευση 
διακρίσεων εξειδικεύει την απαγόρευση αυθαίρετης διακριτικής μεταχείρισης που υπέχει 
κάθε δεσπόζουσα επιχείρηση. 

35. COMP/38.173 — Κοινή πώληση των δικαιωμάτων μετάδοσης των αγώνων του 
πρωταθλήματος της πρώτης εθνικής κατηγορίας, σκ. 26. 

36. Ανακοίνωση της Επιτροπής 2009/C45/02, σκ. 17, 36. 

37. De Hautecloque, EU Competton Law and Energy Markets, παρ. 3.418. 

38. DG Competton Report on Energy Sector Inquiry Ι, σελ. 7. 

39. Αυτό είναι το καθοριστικό επιχείρημα της παρόμοιας με την παρούσα υπόθεση ενώπιον 
του βρετανικού High Court of Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport 
Operatons Ltd, σκ. 121. Βλ. εδώ ακόμη Μαρίνος, Δίκαιο ανταγωνισμού, δίκαιο δημοσίων 
διαγωνισμών και προστασία επιχειρηματικών απορρήτων, Θεωρία § Πράξη Διοικητικού 
Δικαίου, 2011, σελ.5. 

40. Βλ. Ανακοίνωση της Επιτροπής, COM(2013) 295 fnal, παρ. 3.2. 

41. Βλ. Case COMP/B-1/37966 .Distrigaz, παρ. 30 και 37. 

42. Το σκεπτικό αυτό έχει σημασία μόνον εκτός πεδίου ισχύος του άρθρου 105 του 
Ν.4504/2017, αφού στο πλαίσιο ισχύος του την συγκεκριμένη στάθμιση έχει 
πραγματοποιήσει ο νομοθέτης, ο οποίος έθεσε το όριο των 5 ετών. 

43. Το μόνο στοιχείο που προκύπτει εν προκειμένω από τη διακήρυξη είναι το capex για την 
κατασκευή της αναγκαίας υποδομής, ενώ δεν προκύπτει για παράδειγμα το χρονικό 
διάστημα απόσβεσης αυτού του κόστους ανάλογα με το αναμενόμενο κέρδος, ούτε βέβαια 
υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το αν πρόκειται για υποδομή, την οποία ένας εξειδικευμένος 
ανάδοχος διαθέτει ούτως ή άλλως κλπ. 

44. Πρέπει εδώ να τονίσουμε, πως η εφαρμογή των άρθρων 102 ΣΛΕΕ και 2 του Ν.3959/2011 
δεν απαιτούν την ύπαρξη συγκεκριμένου αντιανταγωνιστικού αποτελέσματος ή ζημίας για 
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τον καταναλωτή. Αρκεί η τάση της συμπεριφοράς να επιφέρει αντίστοιχα αποτελέσματα. 
Βλ. Κομνηνός/Λιανός, σε: Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σελ. 480. 

45. Competton for the market - competton in the market, βλ. Σχετικά με το επιχείρημα αυτό 
High Court of Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport Operatons Ltd, σκ. 
117. 

46. ΔΕΕ C-324/98, Telaustria Verlags GmbH and Telefonadress GmbH v. Telekom Austria AG, σκ. 
61 βλ. καιΔΕΕ C-454/06 pressetext Nachrichtenagentur,,σκ. 31. Με την απόφαση Telaustria 
το Δικαστήριο διαπίστωσε για πρώτη φορά, πως οι γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και 
της διαφάνειας εφαρμόζονται και σε διαδικασίες, όπου δεν εφαρμόζεται το κανονιστικό 
πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις. 

47. Βλ. Δελτίο τύπου από 12.10.2004, 
htp://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/EN/Pressemiteilungen/2004/121101
20041D SD1eng.html?nn=3591568 : Bundeskartellamt welcomes opening-up of DSD to more 
competton. Σχετικά με την ίδια υπόθεση βλ. και OECD, Competton in bidding makets, σελ. 
125, 1.3.1. 

48. Case No COMP/M.1630   Air Liquide / BOC, σκ. 144. 

49. Έτσικαι High Court of Justce, Ch. D., Ariiva the Shires Ltd v. London Luton Airport Operatons 
Ltd, σκ. 117: “Theresore the tender proiess must be aimed at identsying the bid whiihofers 
the best terms to iustomers rather than on who ofers the highest see to the entty awarding 
the ioniession”. 

50. Βλ. σχετικά Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος ΙΙ, § 36, αρ. 6. 

51. Γεωργιάδης, Ενοχικό Δίκαιο, Ειδικό Μέρος ΙΙ, § 36, αρ. 15. 

52. Την πληροφορία αυτή αντλούμε αποκλειστικά από το υπ’ αριθ. 119/2017 έγγραφο της ΔΑΛ, 
σελ. 23 (στ). 

53. Για την γενικότερη προβληματική του πλεονεκτήματος παλαιότερων αντισυμβαλλομένων 
της αναθέτουσας επιχείρησης βλ. BKartA, απόφαση 164/01, σελ 18. Βλ. ακόμη Stephan 
Hobe, MahulenaHofmannova, Wouters Jan, A Coherent European Procurement Law and 
Policy for the Space Sector: Towards a Third Way, σελ. 279. 

54. Κομνηνός/Λιανός, σε: Τζουγανάτος, Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, σελ. 484επ. 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 63/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 7 η
 

ΘΕΜΑ 4ο: Καταγγελία του Σωματείου «Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστικών 

Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», της Κοινοπραξίας 

«Κοινοπραξία Ένωση Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ», της 

Κοινοπραξίας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Ρυμουλκά-Ναυαγοσωστικά» και της 

εταιρίας «ΜΗΛΟΣ Ι Ναυτική Εταιρεία» ΚΑΤΑ της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» 

Συντομογραφία: Σωματείο Άγιος Νικόλαος και λοιποί κατά ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

Την 3η Ιουλίου 2018, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 37η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της 

Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Αντιπροέδρου 

Αθανασίου Τορουνίδη, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των 

θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Υπόθεση αφορά στην 
εξέταση του υπ αριθ. πρωτ. Ρ.Α.Λ. 301/29.06.18 Πορίσματος της 3ης Συνεδρίασης της 
τριμελούς Α’ Επιτροπής Ακρόασης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.), 
διεξαχθείσα την 18η Ιουνίου 2018, προς εξέταση της καταγγελίας του Σωματείου 
«Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – Εφοπλιστικών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών 
Πλοίων ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»’, της Κοινοπραξίας «Κοινοπραξία Ένωση Ρυμουλκών 
Ναυαγοσωστικών ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ», της Κοινοπραξίας «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ Ρυμουλκά-
Ναυαγοσωστικά» και της εταιρίας «ΜΗΛΟΣ Ι Ναυτική Εταιρεία» (εφεξής: Αιτούντες) κατά 
της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» (εφεξής: ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.) και την λήψη σχετικής 
απόφασης από τη Ρ.Α.Λ. 

Δίδει το λόγο στον Πρόεδρο της τριμελούς Α’ Επιτροπής Ακρόασης της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων και αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά το με αριθ. 
πρωτ. Ρ.Α.Λ. 301/29.06.18 Πόρισμα. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε 
αυτό, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπ’ όψιν το Πόρισμα της 3ης Συνεδρίασης της 
τριμελούς Α’ Επιτροπής Ακρόασης και τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 27/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 292/27.02.18) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ. καταγγελία,·1) του 
Σωματείου με τη επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 2) της Κοινοπραξίας με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ», 3) της 
Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ», 4) 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΛΟΣ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ETAIPEIA», κατά της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» για του αναφερθέντες εντός αυτής 
λόγους. 

2) Στις 27/04/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 211/27.04.18) εστάλη από τη Ρ.Α.Λ. προς την καθ’ ής 
εταιρία (ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.), μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η από 27.02.2018 
προαναφερθείσα καταγγελία. 

3) Στις 07/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 511/07.05.18) εστάλη προς Ρ.Α.Λ. αίτημα ακρόασης,·1) 
του Σωματείου με τη επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ - ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 
ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ», 2) της Κοινοπραξίας με την 
επωνυμία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΕΝΩΣΗ ΡΥΜΟΥΛΚΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ», 3) της 
Κοινοπραξίας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΡΥΜΟΥΛΚΑ - ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ», 4) 
της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΗΛΟΣ 1 ΝΑΥΤΙΚΗ ETAIPEIA», κατά της ανώνυμης 
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», προκειμένου να διεξαχθεί 
ακρόαση, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρ.Α.Λ. 

4) Στις 08/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 231/08.05.18) εστάλη από τη Ρ.Α.Λ. προς τον κ. ΥΝΑΝΠ, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η από 27.02.2018 προαναφερθείσα καταγγελία. 

5) Στις 23/05/2018 εξεδόθη η υπ’ αριθ. 19/2018 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ. με θέμα «Κλήση 
προς Ακρόαση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της 
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Ρ.Α.Λ.» με την οποία καλεί α) τους αιτούντες, β) την καθ’ ής εταιρία και γ) την Διοίκηση 
(ΥΝΑΝΠ) να παρευρεθούν ενώπιον της τριμελούς Α’ Επιτροπής. 

6) Στις 24/05/2018 με τις (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 250/24.05.18, 251/24.05.18 και 255/24.05.2018) 
διαβιβάσεις εστάλη η υπ’ αριθ. 19/2018 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ., κλήσης προς Ακρόαση, 
η οποία πρώτη κοινοποιήθηκε στην αντίκλητο των αιτούντων δικηγόρο κα. Πλάκα Βασιλική, 
η δεύτερη κοινοποιήθηκε στον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η 
τελευταία στην καθ’ ής εταιρία. 

7) Στις 29/05/2018 εστάλη, εκ νέου, από τη Ρ.Α.Λ. προς την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, η από 27.02.2018 προαναφερθείσα καταγγελία. 

8) Στις 29/05/2018 η καθ’ ής εταιρεία κλήθηκε στην Επιτροπή Ακρόασης με την κοινοποίηση 
σε αυτή της από 23.05.2018 υπ’ αριθ. 19/2018 Απόφαση του Προέδρου με θέμα Κλήση 
προς Ακρόαση σύμφωνα με τον Κανονισμό Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων, η 
οποία της επιδόθηκε με την υπ’ αριθ. 7183 Β’/29.05.2018 Έκθεση Επίδοσης του Δικαστικού 
Επιμελητή στο πρωτοδικείο Πειραιώς Βασιλείου Κουτσογιάννη. 

9) Στις 08/06/2018 εστάλη προς τη Ρ.Α.Λ., α) δήλωση εξέτασης μαρτύρων (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
615/08.06.18), β) υπόμνημα (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 610/08.06.18), από την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.. Στο 
Κεφάλαιο III του υπομνήματός της, η καθ’ ής εταιρία, αιτείται για την αναβολή της από 
11.06.2018 προγραμματισθείσας (με την υπ’ αρ. 19/2018 Απόφαση Προέδρου Ρ.Α.Λ.) 
ακροάσεως, ενώπιον της Α’ Επιτροπής Ακρόασης της Ρ.Α.Λ., για τους εκεί αναφερθέντες 
λόγους. 

10) Στις 11/06/2018 πραγματοποιήθηκε η 2η Συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ακροάσεων, 
προκείμενου να εξετάσει και να αποφανθεί επί του προαναφερθέντος περί αναβολής 
αιτήματος της καθ’ ής εταιρίας. Η Επιτροπή αποφάσισε με την υπ’ αριθμ. 2/11.06.2018 
απόφασή της (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 274/11.06.2018): α) την αποδοχή του εν λόγω αιτήματος, 
β) τον ορισμό της 18ης Ιουνίου 2018 (την ίδια ώρα και τόπο) για την διενέργεια Ακρόασης 
των μερών και γ) την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης προς τη Διοίκηση, ήτοι: κ. 
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την από 14.06.2018 και υπ’ αριθ. Πρωτ. 
287/14.06.2018 κοινοποιήθηκε στον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής η 
αναβολή ακρόασης για την 18η Ιουνίου 2018. 

11) Στις 12/06/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 617/12.06.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. έγγραφο του Αρχηγείου 
Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε απάντηση των αποσταλθέντων από τη 
Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 231/08.05.18 και ΡΑΛ 251/24.05.18) προς ΥΝΑΝΠ εγγράφων, 
σύμφωνα με το οποίο, το ΥΝΑΝΠ εκθέτει τις επί των διαλαμβανομένων στην εν λόγω 
καταγγελία απόψεις του. 

12) Στις 12/06/2018 με το (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 275/12.06.18) διαβιβασθέν έγγραφο, η Αρχή 
εζήτησε την παροχή στοιχείων από την ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. 

13) Στις 14/06/2018 με τα (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 282/14.06.18, ΡΑΛ 283/14.06.18, ΡΑΛ 
284/14.06.18, ΡΑΛ 285/14.06.18 και ΡΑΛ 286/14.06.18) διαβιβασθέντα έγγραφα, η Αρχή 
εζήτησε την παροχή στοιχείων από· α) το Σωματείο «Πανελλήνια Ένωση Πλοιοκτητών – 
Εφοπλιστών Ρυμουλκών και Ναυαγοσωστικών Πλοίων Άγιος Νικόλαος», β) την Ένωση 
Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων, γ) τη Ναυτική Εταιρεία Μήλος Ι, δ) 
την Κοινοπραξία Σταύρος Καραπιπέρης Ρυμουλκά - Ναυαγοσωστικά και ε) την Κοινοπραξία 
Ένωση Ρυμουλκών Ναυαγοσωστικών Λυμπουσάκης. 
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14) Στις 18/06/2018 πραγματοποιήθηκε η προαναφερθείσα ενώπιον της Επιτροπής ακρόαση. 

15) Στις 18/06/2018 με το (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 631/19.06.18) διαβιβασθέν έγγραφο και το (υπ’ 
αριθμ. πρωτοκ. 629/19.06.2018) διαβιβασθέν έγγραφο, η ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. υπέβαλε [σε 
συνδυασμό με τα από 08.06.18 υποβληθέντα στοιχεία (βλ. υπόμνημα (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
610/08.06.18) και τα συνοδευτικά σε αυτό σχετικά στοιχεία)] τα (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
275/12.06.18) αιτούμενα σχετικά στοιχεία. 

13) Στις 22/06/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 652/22.06.18 και ΡΑΛ 650/22.06.18) υπεβλήθησαν στη 
Ρ.Α.Λ. τα, κατ’ Άρθρον 12 παρ. 1 του Κανονισμού, συμπληρωματικά επί των 
διαλαμβανομένων στην Ακρόαση υπομνήματα· α) των Αιτούντων, και β) της καθ’ ής 
εταιρίας, με τα συνοδευτικά σε αυτό σχετικά νομιμοποιητικά στοιχεία των πληρεξουσίων 
δικηγόρων. 

14) Στις 22/06/2018 με το (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 659/25.06.18) διαβιβασθέν έγγραφο, η Ένωση 
Πλοιοκτητών Ρυμουλκών & Ναυαγοσωστικών Πλοίων υπέβαλε τα (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
283/14.06.18) αιτούμενα στοιχεία. 

15) Στις 26/06/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 665/26.06.18 και ΡΑΛ 666/26.06.18) υπεβλήθησαν στη 
Ρ.Α.Λ. οι, κατ’ Άρθρον 12 παρ. 3 του Κανονισμού, προσθήκες επί των αρχικών ή/και 
συμπληρωματικών υπομνημάτων· α) των Αιτούντων, με τo συνοδευτικό σε αυτό στοιχείο, 
και β) της καθ’ ής εταιρίας. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 1315/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 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». 

2) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 352/2017 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». 

3) Το Ν.146/1914 (ΦΕΚ Α' 21/27.01.1914) «περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού». 

4) Το Ν.3959/2011 (ΦΕΚ Α’93) «Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού». 

5) Το Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει. 

6) Της υπ’ αριθμ. 329/2017 απόφασης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΦΕΚ Β 1923) «Κανονισμός 
Ακροάσεων Προσώπων και Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», όπως ισχύει. 

7) Του ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α 261) «Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου». 

8) Της με αριθμό ΥΑ 3131.1/01/1993 (ΦΕΚ Β 336 και Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ Β'431/1993) 
απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας, με τίτλο «Γενικός Κανονισμός Λιμένων υπ' αριθ. 1 Περί 
Ρυμουλκικών εργασιών», όπως τούτη έχει τροποποιηθεί με τις υπ' αριθ. 3131.1/01/99 (ΦΕΚ 
Β 12) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας «Γενικού Κανονισμού Λιμένα αριθ. 18», και την 
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υπ’ αριθμόν 2122/05/06 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β 916/2006), 
με τίτλο Γενικός Κανονισμός Λιμένων με αριθμό 43. 

9) Το Γενικό Κανονισμό Λιμένων 18 (ΦΕΚ Β 12/1999), όπως συμπληρώθηκε με τον υπ' αριθ. 25 
όμοιο (ΦΕΚ 8219/2001). 

10) Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

11) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αριθ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

13) Την υπ’ αριθ. 418/2013 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

14) Το ν.δ. 1211/1972 (ΦΕΚ Α 130) περί κύρωσης των από 22.07.1972 συμβάσεων μεταξύ 
Δημοσίου και ΠΕΤΡΟΛΑ –ΕΛΛΑΣ και Στρατή Ανδρεάδη, όπως αυτή αναθεωρήθηκε με την 
από 10.04.1979 σύμβαση(ΦΕΚ Α 75). 

15) Τον Ν.3253/1955 (ΦΕΚ Α 141) κυρωτικού νόμου Συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και συμπραττουσών εταιρειών Hydrocarbon Research Inc., Hydrocarbon –Mineralol, 
Friedrich Krupp Mashinen Und Stahlban Rheinhausen και Stahlunion Export. 

16) Του ν.δ. 3834/1958 (ΦΕΚ Α 130) περί κυρώσεως Συμβάσεως μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και της εταιρείας Μεταφορών, Εμπορίας και Διυλίσεως Πετρελαίων Ε.Π.Ε. και των εκ τρίτου 
συμβαλλομένων εταιρειών α) SOCONY MOBIL OIL COMPANY INC, β) HYDROCARBON 
RESEARCH INC. «για την εκμίσθωσιν προς εκμετάλλευσιν και λειτουργίαν του Κρατικού 
Διυλιστηρίου Πετρελαίου με την άσκησην Κρατικού Ελέγχου δια την πιστήν εκτέλεσιν της εν 
λόγω Συμβάσεως ως και κυρώσεως της από 22 Μαϊου 1958 Συμφωνίας μετά του 
παραρτήματος αυτής μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ως άνω εταιρειών». 

17) Του ν.δ. 549/1970 (ΦΕΚ Α 122) «Περί κυρώσεως της από 13 Απριλίου 1970 Συμβάσεως 
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Σ.Σ. Νιάρχου δια την πραγματοποίησιν βιομηχανικών 
επενδύσεων». 

18) Του π.δ. 45/1983 (ΦΕΚ Α 24) με τίτλο Ρυμούλκηση πλοίων. 

19) Την από 30.03.2017 υπ’ αριθμόν 2261./1280/2017 (ΦΕΚ Β 1199) απόφαση του Κεντρικού 
Λιμενάρχη Ελευσίνας, η οποία ρυθμίζει την διενέργεια πετρελεύσεων καθώς και παραλαβή 
πετρελαιοειδών καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια στην περιοχή δικαιοδοσίας Κ.Λ. 
Ελευσίνας. 

20) Την από 10.10.2017 υπ’ αριθμόν 2261.6/4723/2017 (ΦΕΚ Β 3829) απόφαση του Κεντρικού 
Λιμενάρχη Ελευσίνας, η οποία τροποποιεί την ανωτέρω υπ’ αριθμόν 2261./1280/2017 
απόφαση αναφορικά με τη διενέργεια πετρελεύσεων καθώς και παραλαβή πετρελαιοειδών 
καταλοίπων από Δεξαμενόπλοια στην περιοχή δικαιοδοσίας Κ.Λ. Ελευσίνας. 

21) Το Άρθρο 2 του ν.δ. 377/1974 (ΦΕΚ Α 99) Περί της λιμενικής περιοχής του Λιμενικού 
Ταμείου Ελευσίνας. 
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22) Την από 19.10.2001 υπ’ αριθμόν 3413.13/02/2001 (ΦΕΚ Β 1447) απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, με αντικείμενο τον προσδιορισμό της Ζώνης του Οργανισμού Λιμένα 
Ελευσίνας Α.Ε. 

23) Την από 26.04.2011 υπ’ αριθμόν 8322/7.3.2011 (ΦΕΚ ΑΑΠ 111) απόφαση του Υπουργού 
Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, με αντικείμενο την τροποποίηση των ορίων 
Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. και των εξομοιούμενων με αυτήν 
χώρων. 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Πραγματικά περιστατικά 

Με την ανωτέρω καταγγελία προβάλλεται ότι η καθ’ ής εταιρεία έχει το δικαίωμα να θέτει 
προϋποθέσεις για την παροχή υπηρεσιών ρυμούλκησης σε δεξαμενόπλοια, τα οποία 
πρόκειται να φορτοεκφορτώσουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις τις οποίες η ίδια 
διαχειρίζεται. Το δικαίωμά της αυτό, τελεί υπό τον όρο ότι δεν αντιτίθεται σε διατάξεις 
αναγκαστικού δικαίου, και συγκεκριμένα του Δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού. 
Περαιτέρω, υποστηρίζεται ότι με την θέση σε ισχύ των συγκεκριμένων προδιαγραφών, 
παραβιάζονται οι αρχές του ελευθέρου ανταγωνισμού, και συγκεκριμένα του Άρθρου 2 του 
Ν.3959/2011, ως καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά, διότι η καθ’ 
ής αποτελεί το 65% της ρυμούλκησης στην αγορά Πειραιά και Ελευσίνας και εισάγει 
πρακτική η οποία αποκλίνει της ομαλούς λειτουργίας του ανταγωνισμού. Υποστηρίζεται 
επίσης ότι η καθ’ ής παρέβην τις διατάξεις του Ν.146/14, περί αθέμιτου ανταγωνισμού. 
Τέλος, ζητείται η διαμεσολάβηση της Ρ.Α.Λ. για την επίλυση των αναφερομένων στο 
ιστορικό αυτής διαφορών μεταξύ των αιτούντων και της καθ΄ής, «…με την έκδοση 
δεσμευτικής απόφασης… …με την οποία να αναγνωρίζεται το μη νόμιμο των στο ιστορικό 
προδιαγραφών και θα διατάσσεται η καθ’ ής να αποδέχεται στις εγκαταστάσεις της τόσον 
ρυμουλκά ηλικίας άνω των 20 ετών όσο και μονέλικα υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι 
θα είναι εφοδιασμένα με άδεια της λιμενικής αρχής και θα είναι αξιόπλοα ή/και με τη λήψη 
οποιουδήποτε άλλου μέτρου ήθελε κρίνει η Αρχή πρόσφορο». 

Η καθ’ ής εταιρεία δραστηριοποιείται στην διύλιση, παραγωγή και εμπορία πετρελαιοειδών 
και καυσίμων, διαθέτοντας τρεις βιομηχανικές εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαιοειδών 
στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και τη Θεσσαλονίκη, και λειτουργεί διεπόμενη από το 
ιδιωτικό δίκαιο. Η καθ’ ής με το υπ’ αριθ. 13046/16.06.2017έγγραφό της το οποίο 
απέστειλε προς τον Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και στο Αρχηγείο του 
Λιμενικού Σώματος και κοινοποιήθηκε μεταξύ άλλων στις αιτούσες εταιρείες, έθεσε 
«προδιαγραφές Ρυμουλκών Πρόσδεσης - Απόδεσης - Επιφυλακής ΕΛ.ΠΕ. ΒΕΑ-ΒΕΕ», όπου με 
αναλυτικά στοιχεία παρουσίαζε και πρότεινε τις ελάχιστες απαιτήσεις τών εγκαταστάσεων 
(ανά προβλήτα) για τα ρυμουλκά, τόσο με πίνακες, όσο και με παρατηρήσεις και 
επιπρόσθετες απαιτήσεις για την ηλικία των ρυμουλκών και την πυροσβεστική ικανότητα 
αυτών. 

Ως ημερομηνία έναρξης και εφαρμογής των προδιαγραφών αυτών ορίστηκε η 01.08.2017. 
Μετά τη λήψη του ως άνω εγγράφου, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
διά του Υπουργού του, εξέδωσε το υπ’ αριθ. πρωτ. 1000.0/55381/2017 από 26.07.2017 
έγγραφο, στο οποίο εμπεριέχονται οι αντιρρήσεις των πλοιοκτητών ρυμουλκών σχετικά με 
τις προτεινόμενες προδιαγραφές των ρυμουλκών και τον λίγο χρόνο για την εκτέλεση των 
απαιτούμενών αλλαγών στα ρυμουλκά, ώστε να μπορούν να αποκτήσουν τις προδιαγραφές 
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για την εργασία τους στις εγκαταστάσεις της καθ’ ής. Προτάθηκε λοιπόν από τον υπουργό 
να εξετασθεί η δυνατότητα μετάθεσης των νέων προδιαγραφών για τα ρυμουλκά από 
30.06.2018 και η ηλικία αυτών από 20 σε 25 έτη και να προσαρμοστεί το θέμα για την 
πυροσβεστική ικανότητα αυτών από 01.01.2018. 

Η καθ’ ής, απαντώντας στο παραπάνω έγγραφο του Υπουργού, με από 28.07.2017 
έγγραφο, ενημέρωσε ότι οι νέες προδιαγραφές για τα ρυμουλκά τίθενται σε ισχύ από 
30.06.2018 και όσον αφορά την πυροσβεστική ικανότητα των ρυμουλκών τίθενται σε ισχύ 
από 01.01.2018. 

Β. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων  

Σύμφωνα με το Άρθρο 114 του Ν.4389/2016 περί Διερεύνησης καταγγελιών ενώπιον της 
Ρ.Α.Λ., παρ. 1 ορίζεται ότι «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να 
καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. …. 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…». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 περί Ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ., 
παρ.1 εδ. β’ και δ’ ορίζεται ότι «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά 
μέτρα για: 

α) … 

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) … 

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, ….». 

Ως εκ τούτου, η εν λόγω υπόθεση αρμοδίως φέρεται ενώπιον της Ρ.Α.Λ. προς αξιολόγηση 
και κρίση, καθότι αφορά σε καταγγελία περί της τήρησης των υποχρεώσεων λιμένα στο 
πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, της τήρησης των 
υποχρεώσεων σχετικά με τους κανόνες ανταγωνισμού, την επίλυση διαφοράς μεταξύ 
χρηστών και φορέα διαχείρισης λιμένα και τη διαχείριση παραπόνων (καταγγελιών). 

Γ. Ερμηνεία νομικού και νομολογικού πλαισίου 

Ι. Κώδικας Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου [ν.δ 187/1973 (ΦΕΚ Α 261)] 

Σύμφωνα με το Άρθρο 188 του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου (εφεξής: ΚΔΝΔ): «1. Η 
κατ' επάγγελμα ρυμούλκησις διενεργείται υπό ειδικών πλοίων, κεκτημένων άδειαν της 
αρμοδίας Λιμενικής Αρχής, εκδιδομένην μετά σύμφωνον γνώμην της Επιθεωρήσεως 
Εμπορικών Πλοίων. 2. Οι όροι της έκδοσης της ως άνω αδείας, ο κανονισμός ρυμούλκησης, 
οι περιπτώσεις υποχρεωτικής ρυμούλκησης, τα δικαιώματα ρυμούλκησης εντός λιμένων και 
όρμων ως και πάσα άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται δια Κανονισμού Λιμένος 
εκδιδομένου υπό της Λιμενικής Αρχής κατά τη διαδικασία του Άρθρου 156…». 
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Σύμφωνα με το Άρθρο 156 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, το οποίο φέρει τον 
τίτλο «Εκδοση αστυνομικών διατάξεων», προβλέπεται ότι: «Για την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων διοικητικής αστυνομίας των Λιμενικών Αρχών εκδίδονται αστυνομικές 
διατάξεις, με τον τύπο Γενικών Κανονισμών Λιμένων και Ειδικών Κανονισμών Λιμένα, ως 
εξής: α) οι Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων ρυθμίζουν κοινά θέματα για όλες τις Λιμενικές Αρχές 
και ισχύουν στις περιοχές δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Οι ανωτέρω 
Κανονισμοί φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης, που δεν μεταβάλλεται σε μεταγενέστερες 
τροποποιήσεις αυτών, εκδίδονται από τον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Γενικοί Κανονισμοί Λιμένων που έχουν 
ήδη εκδοθεί κωδικοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων, β) οι Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα ρυθμίζουν επιμέρους θέματα των 
Λιμενικών Αρχών τα οποία δεν ρυθμίζονται ολικά ή μερικά από τους Γενικούς Κανονισμούς 
Λιμένων και ισχύουν μόνο στην περιοχή δικαιοδοσίας της Λιμενικής Αρχής στην οποία 
αναφέρονται. Οι ανωτέρω Κανονισμοί φέρουν μοναδικό αριθμό έκδοσης που δεν 
μεταβάλλεται σε μεταγενέστερες τροποποιήσεις αυτών, εκδίδονται από την, κατά 
περίπτωση, αρμόδια Λιμενική Αρχή, ύστερα από γνώμη του οικείου Περιφερειάρχη, 
κυρώνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ειδικοί Κανονισμοί Λιμένα που έχουν ήδη εκδοθεί 
κωδικοποιούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
φέροντας ως αριθμό έκδοσης τον αρχικό αριθμό του σχετικού Ειδικού Κανονισμού 
Λιμένα.». 

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης και σύμφωνα με το Άρθρο 156 του ΚΔΝΔ 
εκδόθηκε ο υπ’ αριθ. 01 Γενικός Κανονισμός Λιμένος «Περί ρυμουλκικών εργασιών λιμένων 
και ρυμουλκών λιμένος»1 (εφεξής: ΓΚΛ 1). 

ΙΙ. Γενικός Κανονισμός Λιμένα 1 [ΥΑ 3131.1/01/1993 (ΦΕΚ Β 336 και Διορθ. Σφαλμ. ΦΕΚ 
Β'431/1993)] 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 του ΓΚΛ 1: «Ο παρών "Γενικός Κανονισμός Λιμένα" ισχύει για τα 
λιμάνια, τους όρμους και τη θαλάσσια έκταση της περιοχής δικαιοδοσίας κάθε Λιμενικής 
Αρχής της χώρας, όπως αυτή καθορίζεται από τις κείμενες διατάξεις». 

Σύμφωνα δε με το Άρθρο 2 παρ. 1 «Ρυμουλκό λιμένος είναι κάθε ρυμουλκό το οποίο 
εφοδιάζεται με άδεια της Λιμενικής Αρχής για τη διενέργεια ρυμουλκικών εργασιών στην 
περιοχή δικαιοδοσίας της». Η τέταρτη παράγραφος του Άρθρου ορίζει ότι: «άδεια 
ρυμουλκού λιμένος είναι η χορηγούμενη από την Λιμενική Αρχή άδεια σε ρυμουλκό που 
πληροί όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τον παρόντα κανονισμό». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.3 «Ρυμουλκά που απασχολούνται σε ρυμουλκικές εργασίες 
λιμένος αλλά ανήκουν ή εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες εγκαταστάσεων ιδιωτικών 
επιχειρήσεων (διυλιστηρίων κλπ) δεν υποχρεούνται να εφοδιασθούν με άδεια ρυμουλκού 
λιμένος.» 

Περαιτέρω σύμφωνα με το Άρθρο 6 παρ. 6 «Με ειδικό Κανονισμό Λιμένα, είναι δυνατόν 
κάθε Λιμενική Αρχή να ρυθμίζει το θέμα της ρυμούλκησης πλοίων, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ιδιαιτερότητες κάθε λιμένα, την χωροταξική του διαμόρφωση, τα βυθίσματα, τις 
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, την πυκνότητα της θαλάσσιας κυκλοφορίας, το μήκος των 
πλοίων, τις ελκτικές ικανότητες των πλοίων κλπ». Μέχρι σήμερα στην υπό κρίση περίπτωση 
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η αρμόδια Λιμενική Αρχή Ελευσίνας δεν έχει ασκήσει την σχετική αρμοδιότητά της 
αναφορικά για την ρυμούλκηση εντός των ορίων αρμοδιότητάς της. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την απασχόληση ενός ρυμουλκού σε ρυμουλκικές 
εργασίες απαιτείται άδεια της λιμενικής αρχής. Για την απόκτηση αυτής της άδειας, 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι το ρυμουλκό να είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών. 
Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 1 και 2 του ΓΛΚ 1, «1. Για την απασχόληση 
ρυμουλκού σε ρυμουλκικές εργασίες λιμένος απαιτείται να εφοδιασθεί από τη Λιμενική 
Αρχή με άδεια ρυμουλκού Λιμένος. 2.- Για την απόκτηση της άδειας του ρυμουλκού λιμένος 
το ρυμουλκό πρέπει να είναι ηλικίας μικρότερης των 20 ετών και ο πλοιοκτήτης να 
υποβάλει στη Λιμενική Αρχή τα παρακάτω δικαιολογητικά: α-Αίτηση με τα πλήρη στοιχεία 
του πλοιοκτήτη και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του πλοίου. β. Έγγραφο εθνικότητας και 
τα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά ασφαλείας του σκάφους. γ. 
Απόδειξη καταβολής του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου και της υπέρ του ΝΑΤ εισφοράς 
που προβλέπονται από το Άρθρο 39 του Ν.2008/92 ή τμήματος αυτών σύμφωνα με το 
Άρθρο 10 του παρόντος. δ. Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη ότι αναλαμβάνει την 
υποχρέωση εκτελέσεως από το ρυμουλκό φυλακών ασφαλείας στο λιμάνι. Η υποχρέωση 
αυτή θα καταχωρείται στην χορηγούμενη άδεια και δεν παρέχει δικαίωμα για αποζημίωση 
από το Δημόσιο ανεξάρτητα από την παροχή ή όχι υπηρεσιών κατά την διάρκεια φυλακής 
του ρυμουλκού.» 

Αντίθετα, ως προς την απόσυρση του ρυμουλκού, τόσο το π.δ. 45/1983 όσο και ο ΓΚΛ 1 δεν 
προβλέπουν κάποιο ανώτατο ηλικιακό όριο. 

Επίσης, άδεια της λιμενικής αρχής δεν απαιτείται, και συνακόλουθα ούτε ζήτημα ηλικιακού 
ορίου τίθεται, σε περιπτώσεις, όπου το ρυμουλκό ανήκει ή εξυπηρετεί αποκλειστικά τις 
ανάγκες εγκαταστάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων (όπως τα διυλιστήρια). Πράγματι, το 
Άρθρο 4 παρ. 3 του ΓΚΛ 1. προβλέπει ειδικότερα ότι «Ρυμουλκά που ασχολούνται με 
ρυμουλκικές εργασίες λιμένος αλλά ανήκουν ή εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες 
εγκαταστάσεων ιδιωτικών επιχειρήσεων (διυλιστηρίων κ.λπ.) δεν υποχρεούνται να 
εφοδιασθούν με άδεια ρυμουλκού λιμένος». Εν προκειμένω δεν βρίσκει εφαρμογή η εν 
λόγω διάταξη, διότι, αφ’ ενός μεν τα ρυμουλκά των αιτούντων δεν βρίσκονται στην 
κυριότητα της καθ’ ής. Αφετέρου δε, δεν προέκυψε από την διαδικασία ενώπιον της Α’ 
Επιτροπής Ακρόασης, ότι τα ρυμουλκά των αιτούντων εξυπηρετούν κατ’ αποκλειστικότητα 
τις ανάγκες της εν λόγω εταιρείας κατά την σχετική παρεχόμενη υπηρεσία. 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ισχύουν καταρχήν οι ως άνω διατάξεις του υπ’ αριθ. 01 
Γενικού Κανονισμού Λιμένος (ΓΚΛ 1) ως προς την αδειοδότηση και εκτέλεση ρυμουλκικών 
εργασιών. Περαιτέρω, από το νόμο παρέχεται η δυνατότητα θέσπισης ειδικότερης 
ρύθμισης του ζητήματος της εκτέλεσης ρυμουλκικών εργασιών, με την έκδοση Ειδικού 
Κανονισμού Λιμένα, προκειμένου να ικανοποιηθούν πληρέστερα οι ιδιαίτερες απαιτήσεις 
του εκάστοτε λιμένα. 

ΙΙΙ. Γνωμοδότηση υπ’ αριθ. 418/2013 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 418/2013 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 
(εφεξής: ΝΣΚ) ο ανωτέρω αναφερθείς λιμενικός Κανονισμός (ΓΚΛ 1), σε συνδυασμό με τον 
Ειδικό Κανονισμό Λιμένα Ρυμούλκησης που ίσχυε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
«επέχουν ισχύ νόμου» και ως εκ τούτου «οι διατάξεις τους είναι υποχρεωτικώς 
εφαρμοστέες». 
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Στην συνέχεια η γνωμοδότηση αυτή αναφέρει ότι «…η εταιρεία με την επωνυμία ‘’ΕΛ…Α.Ε.’’ 
μπορεί, στα πλαίσια των αρχών της οικονομικής ελευθερίας και ανάπτυξης της 
επιχειρηματικής της δραστηριότητας, να επιλέγει, με στόχο την επίτευξη των μεγίστων 
συνθηκών ασφαλείας των θαλασσίων εγκαταστάσεων της και του προσωπικού της, καθώς 
και την προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, ρυμουλκά πλοία, που έχουν εφοδιασθεί 
με νόμιμη άδεια της Λιμενικής Αρχής και εκτελούν υπηρεσίες πρόσδεσης/απόδεσης και 
επιφυλακής δεξαμενοπλοίων, τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες της στις θαλάσσιες 
εγκαταστάσεις της… …υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι η επιλογή της αυτή, η οποία στη 
συγκεκριμένη περίπτωση, καθόσον αφορά στις ελάχιστες απαιτήσεις των ρυμουλκών που η 
ίδια θέλει να χρησιμοποιεί, εκφράσθηκε και γνωστοποιήθηκε ενημερωτικά στις 
Κοινοπραξίες, εκ προοιμίου και κατά τρόπο γενικό, εγκλωβίζεται υποχρεωτικώς εντός του 
πλαισίου που θέτουν οι διατάξεις των επίμαχων Κανονισμών και οι ρυθμίσεις των 
Λιμενικών Αρχών…, …υπό την έννοια ότι η εταιρεία του ερωτήματος μπορεί μεν να επιλέγει 
ελευθέρως ρυμουλκά, που πληρούν τις απαιτήσεις της, για την εκτέλεση ρυμουλκικών 
εργασιών, καθώς και ρυμουλκά εξ εκείνων που ορίσθηκαν από τη Λιμενική Αρχή ως 
ρυμουλκά ασφαλείας και επιφυλακής, εφόσον, όμως, και στις δύο περιπτώσεις, υπάρχουν 
τέτοια πλοία και δεν παραβιάζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις που τίθενται από τους 
Κανονισμούς και τις ρυθμίσεις των Λιμενικών Αρχών. Έτσι δεν μπορεί να επιλέξει άλλο 
ρυμουλκό εκτός των ορισθέντων προς επιφυλακή, αν αυτά δεν πληρούν τις ελάχιστες 
απαιτήσεις της». 

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., ελλείψει ειδικότερης ρύθμισης, έχουν την 
ελευθερία να ορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις, κατά τρόπο γενικό, μεταξύ των ήδη 
νομίμως αδειοδοτημένων ρυμουλκών, τα οποία πρόκειται να εξυπηρετήσουν τις 
εγκαταστάσεις της. Αυτή άλλωστε η ελευθερία συνιστά έκφανση της οικονομικής 
ελευθερίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

ΙV. Κανονισμός (ΕΕ) 352/2017 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». 

Οι αιτούντες πραγματοποιούν αναφορά σε διατάξεις του προσφάτως ψηφισθέντα 
ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, για την θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών που ισχύει από τον 03.03.2017 και εφαρμόζεται από την 24.3.2019, 
σε σχέση με τις εν λόγω απαιτήσεις της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι «…δεν 
περιέχει διατάξεις όμοιες ή αντίστοιχες προς τις προαναφερθείσες απαιτήσεις της 
αντιδίκου.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 (Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής) του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352 προβλέπεται ότι: «Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους 
λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.» 

Σύμφωνα με το Παράρτημα II του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 στο Κεντρικό Δίκτυο 
περιλαμβάνονται πέντε ελληνικοί λιμένες: Ηγουμενίτσα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα 
και Πειραιάς. Στο εκτεταμένο Δίκτυο περιλαμβάνονται είκοσι λιμένες: Βόλος, Ελευσίνα, 
Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κέρκυρα, Κυλλήνη, Λαύριο (Σούνιο), Μύκονος, Μυτιλήνη, 
Νάξος, Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σύρος, Χαλκίδα, Χανιά και Χίος. 

Εκ των ανωτέρω διατάξεων, Άρθρο 1 παρ. 4 του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 και Παράρτημα 
ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013, κρίνεται ότι ο εν λόγω Κανονισμός (352/2017) 
αναφέρεται ή/και εφαρμόζεται σε λιμένες και όχι σε Φορείς Διαχείρισης Λιμένων, οι οποίοι 
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δύναται να περικλείουν στη γεωγραφική περιοχή ευθύνης τους ή/και να διαχειρίζονται και 
άλλους λιμένες, μη ενταγμένους στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών. 

Συγκεκριμένα, η Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. έχει στη δικαιοδοσία του τη 
γεωγραφική περιοχή ευθύνης όπως ορίζεται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (βλ. 
Σχετικά Άρθρο 2 του ν.δ. 377/1974, την υπ’ αριθμ. 3413.13/02/2001 (ΦΕΚ Β 1447) απόφαση 
του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, και την υπ’ αριθμ. 8322/7.3.2011 (ΦΕΚ ΑΑΠ 111) 
απόφαση του Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας) Η Γεωγραφική 
Περιοχή Ευθύνης (Γ.Π.Ε.) ορίζεται ανατολικά στη θέση Σκαραμαγκά - προβλήτας ΕΛΔΕ σε 
στίγμα 38Ο 00’ 37.30’’ N - 23Ο 35’ 46.48’’ Ε και δυτικά μέχρι την θέση Κινέττα στο 61ο χλμ 
ΠΕΟΑΚ σε στίγμα 37ο 58’ 03.42’’ N - 23ο 13’ 03.04’’ Ε2. Η Χερσαία Ζώνη Λιμένα και οι 
εξομοιωμένοι με τη Χ.Ζ χώροι καθορίζονται από τη θέση «Παλάσκα» της τοποθεσίας 
Σκαραμαγκά, στην ανατολική πλευρά και συνεχίζονται προς δυσμάς μέχρι το δυτικό άκρο 
της θέσης «Ναυπηγεία Ελευσίνας»3. 

Σύμφωνα με το σημείο (9) του Προοιμίου του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 προβλέπεται ότι: 
«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». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 20 παρ. 2 (Συνιστώσες υποδομών) του Τμήματος 4 (Υποδομές 
θαλάσσιων μεταφορών και θαλάσσιες αρτηρίες) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013 
προβλέπεται ότι: «2. Οι θαλάσσιοι λιμένες είναι τα σημεία εισόδου στην χερσαία υποδομή 
του εκτεταμένου δικτύου και εξόδου από αυτήν. Πληρούν τουλάχιστον ένα από τα 
ακόλουθα κριτήρια: α) ο συνολικός ετήσιος όγκος επιβατικής κίνησης υπερβαίνει το 0,1 % 
του συνολικού ετήσιου όγκου επιβατικής κίνησης όλων των θαλάσσιων λιμένων της 
Ένωσης. Ο μέσος όρος αναφοράς αυτού του συνολικού όγκου είναι ο πλέον πρόσφατος 
μέσος όρος της τελευταίας τριετίας, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η 
Eurostat, β) ο συνολικός ετήσιος όγκος εμπορευμάτων – διακίνησης φορτίων ετερογενών ή 
μη – υπερβαίνει το 0,1 % του αντίστοιχου συνολικού ετήσιου όγκου εμπορευμάτων που 
διακινούνται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες της Ένωσης. Ο μέσος όρος αναφοράς 
αυτού του συνολικού όγκου είναι ο πλέον πρόσφατος μέσος όρος της τελευταίας τριετίας, 
με βάση τα στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat, γ) ο θαλάσσιος λιμένας 
ευρίσκεται σε νήσο και αποτελεί το μόνο σημείο πρόσβασης σε περιοχή NUTS 3 του 
εκτεταμένου δικτύου, δ) ο θαλάσσιος λιμένας ευρίσκεται σε εξόχως απόκεντρη ή 
περιφερειακή περιοχή, σε απόσταση μεγαλύτερη των 200 km από τον πλησιέστερο λιμένα 
του εκτεταμένου δικτύου.» 

Εν προκειμένω, αιτιάσεις περί υπαγωγής στο κανονιστικό πεδίο εφαρμογής του 
Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017 των εν λόγω λιμενικών εγκαταστάσεων για ιδία χρήση των 
ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. προβάλλονται προώρως. Σύμφωνα με το Άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ) 
352/2017, ο κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του, 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από 3 Μαρτίου 2017, ωστόσο 
εφαρμόζεται από τις 24 Μαρτίου 2019, και οι δε τεθέμενες προδιαγραφές ως μονομερής 
πράξη της καθ’ ής, επηρρεάζουσες τη βραχυπρόθεσμη υπό κρίση αγορά (βλ. σελ. 14 επ.), 
δεν καταλαμβάνονται ακόμα από την τυχόν εφαρμογή του Κανονισμού. Ενδεχόμενη 
αντίθεση και μη συμμόρφωση της καθ’ ής προς τον Κανονισμό, είναι εξεταστέα μετά την 
έναρξη της εφαρμογής του (πρβλ. Απόφαση Ρ.Α.Λ. 62/2018). 
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V. Ν.146/1914 περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού. 

Εισαγωγικά, το Δίκαιο Ανταγωνισμού διακρίνεται μεταξύ του Δικαίου Ελευθέρου 
Ανταγωνισμού (Ν.3959/2011, για την υπόθεση εν προκειμένω Άρθρο 2 περί κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης) και Δικαίου του Αθέμιτου Ανταγωνισμού (Ν.146/1914, για την 
υπόθεση εν προκειμένω το νεοεισαχθέν Άρθρο 18Α). Το Άρθρο 18Α ορίζει ότι: «1. 
Απαγορεύεται η καταχρηστική εκμετάλλευση, από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις, της 
σχέσης οικονομικής εξάρτησης στην οποία βρίσκεται προς αυτήν ή αυτές μία επιχείρηση, η 
οποία κατέχει θέση πελάτη ή προμηθευτή, ακόμη και ως προς ένα ορισμένο είδος 
προϊόντων ή υπηρεσιών και δεν διαθέτει ισοδύναμη εναλλακτική λύση. Η καταχρηστική 
αυτή εκμετάλλευση της σχέσης οικονομικής εξάρτησης δύναται να συνίσταται ιδίως στην 
επιβολή αυθαίρετων όρων συναλλαγής, στην εφαρμογή διακριτικής μεταχείρισης ή στην 
αιφνίδια και αδικαιολόγητη διακοπή μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. 2. Οποιοσδήποτε 
έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει άρση και παράλειψη της παράβασης και 
αποζημίωση για οποιαδήποτε ζημία υποστεί κατά παράβαση της παραγράφου 1 του 
παρόντος Άρθρου. 3. Όποιος ατομικώς ή ως εκπρόσωπος νομικού προσώπου ενεργεί κατά 
παράβαση του παρόντος Άρθρου, τιμωρείται με χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) 
ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής τα παραπάνω όρια 
χρηματικής ποινής διπλασιάζονται.». Επίσης, περιπτώσεις αθέμιτου ανταγωνισμού 
διαπιστώνονται κατόπιν άσκησης οικείου ενδίκου βοηθήματος αγωγής, ενώπιον των 
αρμοδίων Πολιτικών Δικαστηρίων, σύμφωνα με το Άρθρο 19 «Αι εκ των διατάξεων του 
νόμου τούτου πηγάζουσαι αξιώσεις επί παραλείψει ή αποζημιώσει εισάγονται ως εμπορικαί 
υποθέσεις ενώπιον του αρμοδίου Πρωτοδικείου, παραγράφονται δε μετά ‘’δεκαοκτώ’’ 
μήνας από του χρονικού σημείου, καθ' ό ο έχων την αξίωσιν έλαβε γνώσιν της πράξεως και 
του υπευθύνου προσώπου, πάντως δε μετά «πενταετία», αφ' ής εγένετο η πράξις. Δια τας 
επί αποζημιώσει αξιώσεις ουδέποτε άρχεται η παραγραφή προ του χρονικού σημείου, καθ' 
ό επροξενήθη η βλάβη». 

Επομένως, η Αρχή είναι αναρμόδια να λάβει απόφαση τυχόν αξιώσεων των αιτούντων κατά 
της καθ’ ής, από την εφαρμογή της ανακοίνωσης των «Προδιαγραφών Ρυμουλκών 
Πρόσδεσης/Απόδεσης/Επιφυλακής», της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. σύμφωνα με το Ν.146/1914. 

VΙ. Ν.3959/2011 περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού 

Οι αιτούντες με την καταγγελία τους και τα από 22.06.2018 και 26.06.2018 υπομνήματά 
τους, ισχυρίζονται πως α) η καθ’ ής λειτουργεί ως δεσπόζουσα επιχείρηση με την έννοια 
του Άρθρου 2 του Ν.3959/2011 και β) ως δεσπόζουσα επιχείρηση, καταχράται την 
δεσπόζουσα θέση της θέτοντας τα ανωτέρω κριτήρια για την αποδοχή των ρυμουλκικών 
υπηρεσιών στους λιμένες Αττικής, τους οποίους διαχειρίζεται. Περαιτέρω οι αιτούντες 
ισχυρίζονται, πως, συνεπεία της ενέργειας της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., τίθενται τα ρυμουλκά τους εκτός 
αγοράς και «παροπλίζονται επί της ουσίας». 

Με το από 08.06.2018 ενώπιον της Αρχής κατατεθειμένο αρχικό υπόμνημα, το από 
22.06.2018 και από 25.06.2018 συμπληρωματικά υπομνήματά της, η καθ’ ής ισχυρίζεται εν 
συντομία ότι:  

α) αποτελεί εκδήλωση της οικονομικής της ελευθερίας το δικαίωμά της να ορίζει κριτήρια 
αναφορικά με τα ρυμουλκά, τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
που εκμεταλλεύεται,  

β) ο ορισμός των συγκεκριμένων κριτηρίων δεν υπήρξε αυθαίρετος αλλά αποτελεί προϊόν 
ειδικής επιστημονικής μελέτης και  
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γ) δεν κατέχει δεσπόζουσα θέση στη σχετική αγορά των ρυμουλκών και δεν 
δραστηριοποιείται καν σε αυτή και συνεπώς δεν χωρεί καν το ερώτημα της κατάχρησης 
δεσπόζουσας θέσης.  

α) Η γενική Αρχή της συμβατικής ελευθερίας. 

Βασική αρχή του δικαίου, η οποία διέπει τις συμβατικές σχέσεις, είναι αυτή της συμβατικής 
ελευθερίας. Εντός του πλαισίου της οικονομικής ελευθερίας, την οποία απολαμβάνει, η 
εκάστοτε επιχείρηση, κατ’ αρχήν, είναι ελεύθερη να επιλέξει τον αντισυμβαλλόμενό της και 
να διαθέτει ελεύθερα τα εμπορικά της προϊόντα, εκτός, αν κατ’ εξαίρεση υφίσταται ex lege 
υποχρέωση σύναψης σύμβασης με κάθε τρίτο. Το ανωτέρω δύναται να συμβεί και σε 
περιπτώσεις φυσικών ή νομικών μονοπωλίων. Η υποχρέωση προμήθειας επιβάλλεται μόνο 
σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατόπιν της εξέτασης των πραγματικών και οικονομικών 
δεδομένων, εφαρμοζόμενη εξίσου και σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με δεσπόζουσα θέση4. 
Τούτο δεν αποτελεί μόνο Αρχή του ελληνικού δικαίου5, αλλά και Γενική Αρχή των κρατών 
μελών της ΕΕ6. Πρόκειται για ιδιαίτερη έκφανση της λεγόμενης αρνητικής συμβατικής 
ελευθερίας, η οποία πηγάζει από τη θεμελιώδη αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας. 

Η παραπάνω αρχή της συμβατικής ελευθερίας δύναται να περιοριστεί στην ισχύ της σε 
περιπτώσεις όπου η δεσπόζουσα επιχείρηση εισάγει δυσμενείς διακρίσεις και προσβάλλει 
τα δικαιώματα του αντισυμβαλλομένου της, εφόσον ο περιορισμός αυτός επιβάλλεται από 
λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος7. Ωστόσο, το δίκαιο του ανταγωνισμού δεν 
έχει σκοπό να επέμβει στις επιμέρους συμβατικές σχέσεις, παρά μόνο διορθωτικά, με 
σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, και ειδικότερα όταν από τις ενέργειες 
της δεσπόζουσας επιχείρησης περιορίζεται ο ίδιος ο Ανταγωνισμός8. 

Αντιστοίχως, στο δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, δεν θεμελιώνεται γενική 
απαγόρευση της εφαρμογής άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, ενώ η ίδια η εφαρμογή 
διακρίσεων στις συναλλαγές συνιστά αφ’ ενός «υλοποίηση της αρχής της συμβατικής 
ελευθερίας και πεμπτουσία του οικονομικού συστήματος της αγοράς», και αφ’ ετέρου «η 
άνιση μεταχείριση ενδέχεται να αναπτύσσει θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις στον 
ανταγωνισμό ανάλογα με τη δομή της αγοράς και τη φύση του ανταγωνισμού»9. 

β) Διακριτική μεταχείριση σε γειτνιάζουσα αγορά. 

Η υπό κρίση πρακτική της καθ’ ής εταιρείας εξετάζεται εάν εμπίπτει στις διατάξεις του 
Άρθρου 2 παρ. 2 περ. γ του Ν.3959/2011, σύμφωνα με το οποίο «η καταχρηστική 
εκμετάλλευση δύναται να συνίσταται ιδίως στην εφαρμογή … άνισων όρων για ισοδύναμες 
παροχές, ιδίως στην αδικαιολόγητη άρνηση πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής, με 
αποτέλεσμα να περιέχονται ορισμένες επιχειρήσεις σε μειονεκτική θέση στον 
ανταγωνισμό». Η προαναφερθείσα διάταξη ενσωματώνει την αρχή της απαγόρευσης της 
διακριτικής μεταχείρισης.  

Ειδικότερη εφαρμογή της άρνησης πώλησης ή άρνησης προμήθειας είναι η άρνηση 
πρόσβασης σε βασική υποδομή, η οποία εξειδικεύεται με την θεωρία των βασικών 
διευκολύνσεων (βλ. Απόφαση Ρ.Α.Λ. 62/2018). Αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις 
μίας επιχείρησης, η οποία κατέχει δεσπόζουσα θέση στην αγορά και κατέχει τις 
απαραίτητες για την πρόσβαση στην οικεία αγορά «διευκολύνσεις» ή παροχή πρόσβασης 
σε αυτές. Η συμπεριφορά της δεσπόζουσας επιχείρησης εμπίπτει στην απαγόρευση της 
καταχρηστικής εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης, όταν η διευκόλυνση ή η υποδομή 
που ελέγχει αυτή έχει τέτοια στρατηγική θέση ή κατοχυρώνεται από ιδιαίτερη νομοθετική 
πρόβλεψη κατά τρόπο, ώστε να καθίσταται για τους ανταγωνιστές βασική και θεμελιώδης 
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για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους10. Εναλλακτικά, η καταχρηστική συμπεριφορά 
μπορεί να έγκειται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους, οι οποίοι είναι δυσμενείς και 
εισάγουν διακρίσεις σε τέτοιο βαθμό, ώστε υφιστάμενοι ανταγωνιστές να τίθενται σε 
ανταγωνιστικό μειονέκτημα11. 

Άλλη κατηγορία διακριτικής μεταχείρισης, η οποία θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην 
παρούσα περίπτωση, αποτελεί η λεγόμενη παρεμποδιστική συμπεριφορά ανταγωνιστών. 
Στην ειδικότερη έκφανση της λεγόμενης εκμεταλλευτικής συμπεριφοράς, η οποία 
εφαρμόζεται όταν ο δεσπόζων παίκτης δεν δραστηριοποιείται στην σχετική αγορά, οπότε 
εκλείπει το ίδιο συμφέρον για τον αποκλεισμό ανταγωνιστών του12. 

Διαπιστώνεται ότι η εν προκειμένω σχετική αγορά δεν μπορεί να θεωρηθεί η αγορά 
πετρελαιοειδών, όπως ισχυρίζονται οι αιτούντες (βλ. σελ. 15 της καταγγελίας). Η τελευταία, 
ήτοι η αγορά των πετρελαιοειδών, δεν αποτελεί εξάλλου ενιαία αγορά, αλλά διακρίνεται σε 
επιμέρους αγορές, την αγορά διύλισης πετρελαιοειδών, την αγορά εμπορίας 
πετρελαιοειδών και την αγορά διανομής πετρελαιοειδών. Αναφορικά με την πρώτη (την 
αγορά διύλισης πετρελαιοειδών), η μόνη σχετικά συναφής αγορά με την παρούσα υπόθεση 
που θα μπορούσε να εξεταστεί, πρέπει να αναφερθεί ότι, κατά το παρελθόν, ήδη έχει 
κριθεί από την Επιτροπή Ανταγωνισμού πως η καθ’ ής εταιρεία δεν κατέχει δεσπόζουσα 
θέση13. 

Σημαντική ωστόσο, είναι η κρίση της συμπεριφοράς της καθ’ ής ως προς την περαιτέρω 
αγορά παροχής ρυμουλκικών υπηρεσιών, στην οποία αφενός, η ίδια δεν συμμετέχει, όπως 
ορθά ισχυρίζεται. Αφετέρου δε, η υπό κρίση ενέργειά της δύναται υπό προϋποθέσεις να 
λειτουργήσει εκμεταλλευτικά σε αυτή την αγορά. Τούτο έχει γίνει δεκτό τόσο για την 
περίπτωση άρνησης πώλησης και στην ειδικότερη περίπτωση άρνησης πρόσβασης σε 
βασική υποδομή14, όσο και για την περίπτωση διακριτικής μεταχείρισης μέσω 
παρεμποδιστικών πρακτικών, όπου κρίθηκε, πως η δεσπόζουσα επιχείρηση οφείλει να 
επιτρέπει τον με ίσους όρους ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται σε γειτνιάζουσα αγορά15. 

Το πραγματικόν της πρόσβασης σε βασική υποδομή προϋποθέτει μια αγορά και την 
εξυπηρέτηση αυτής μέσω της υποδομής16. Η ιδιαιτερότητα των πραγματικών περιστατικών 
της υπό κρίση υπόθεσης έγκειται στο ότι, αφενός από την υποδομή των λιμένων της ΕΛ.ΠΕ. 
Α.Ε. εξυπηρετείται αποκλειστικά η καθ’ ής εταιρεία και αφετέρου, ότι οι αιτούντες κατά 
τους ισχυρισμούς τους εξοβελίζονται από την αγορά των ρυμουλκών, μέσω των όρων που 
θέτει η ίδια καθ’ ής. Από τα πραγματικά περιστατικά διαφαίνεται πως η συμπεριφορά της 
καθ’ ής δύναται να προσεγγίζει την περίπτωση της άρνησης προμήθειας. 

Από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα, προκύπτει πως απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί 
αν η συμπεριφορά της καθ’ ής αποτελεί διακριτική μεταχείριση σε γειτνιάζουσα αγορά η 
οποία συμπυκνώνεται στην έκδοση του υπ' αριθ. ΔΔΒΕΑ-ΒΕΕ 13046 από 16.06.2017 
εγγράφου της, το οποίο περιέχει οδηγίες προς ενδιαφερόμενους, αποτελεί πρωταρχικά ο 
προσδιορισμός της σχετικής αγοράς, ως αγοράς προϊόντων και μετέπειτα ως γεωγραφικής.  

γ) Σχετική αγορά υπηρεσιών. 

Ως σχετική αγορά οριοθετείται η περιοχή μέσα στην οποία ασκείται ο ανταγωνισμός και 
προσδιορίζονται οι πραγματικοί ανταγωνιστές, οι οποίοι είναι σε θέση να επηρεάσουν την 
συμπεριφορά των επιχειρήσεων και να τις εμποδίσουν να ενεργούν ανεξάρτητα από τις 
πιέσεις που ασκεί ο ανταγωνισμός17. Όπως ήδη αναφέρθηκε, εξετάζεται ειδικότερα η 
αγορά ρυμουλκών ως σχετική αγορά προϊόντων. Προκειμένου να κριθεί η θέση της καθ’ ής, 
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εξετάζεται εάν αποτελούν διακριτή αγορά οι τερματικοί σταθμοί αυτής. Στην περίπτωση 
αυτή, η δεσπόζουσα θέση της καθ’ ής θα ήταν άνευ ετέρου δεδομένη, διαφορετικά η 
αγορά προϊόντων οριοθετείται σε κάποια ευρύτερη αγορά ρυμουλκών, στην ευρύτερη 
περιοχή του Πειραιά ή ακόμη και στην ελληνική επικράτεια. Στοιχεία όμως, τα οποία θα 
αποδείκνυαν πέραν ευλόγου αμφιβολίας την σχετική τυχόν δεσπόζουσα θέση της καθ’ ής 
εταιρείας στην αγορά ρυμουλκών, δεν προκύπτουν ούτε και προσκομίστηκαν. 

Το ερώτημα της δομής της αγοράς των ρυμουλκών από πλευράς δικαίου του Ελεύθερου 
Ανταγωνισμού και ειδικότερα, υπό το πρίσμα της διάκρισης περαιτέρω υποαγορών, δεν 
έχει αντιμετωπιστεί συχνά, καθόλου δε από τη σκοπιά της κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης. 
Ωστόσο, από την προοπτική της συγχώνευσης επιχειρήσεων, αντιμετώπισε την 
προβληματική η βρεττανική Competition Commission στην απόφαση SvitzerWijsmuller A/S 
and Adsteam Marine Ltd, όπου η βρεττανική Επιτροπή εξέτασε ειδικότερα κριτήρια για τον 
διαχωρισμό της γενικής αγοράς ρυμουλκών με ειδικότερες αγορές ρυμουλκών, όπως 
αυτές των τερματικών σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, δηλαδή μεταξύ λιμένων και 
τερματικών18, και κατέληξε στην αποδοχή αυτής της διάκρισης. Τα κριτήρια που εξέτασε η 
Competition Authority προσεγγίζονται υπό το πρίσμα της υπό εξέταση αγοράς ρυμουλκών 
και των παραδοχών των μερών, όπως αυτές προέκυψαν από την διαδικασία ενώπιον της 
Αρχής. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφορικά με τον ορισμό της 
σχετικής αγοράς, για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού, τρεις είναι 
κυρίως οι περιορισμοί στους οποίους υπόκεινται οι επιχειρήσεις λόγω του ανταγωνισμού, η 
δυνατότητα υποκατάστασης από την πλευρά της ζήτησης, η δυνατότητα υποκατάστασης 
στο επίπεδο της προσφοράς και ο δυνητικός ανταγωνισμός19. 

Από την πλευρά της προσφοράς, δηλαδή, εν προκειμένω την πλευρά των παρόχων της 
υπηρεσίας ρυμούλκησης, κρίσιμοι για τον διαχωρισμό των αγορών θα μπορούσαν να είναι 
διάφοροι ρυθμιστικοί περιορισμοί20, οι οποίοι δύνανται να δημιουργούν φραγμούς στην 
δυνατότητα υποκατάστασης σε μία άλλη υπηρεσία21, για παράδειγμα την ρυμούλκησή 
επιβατηγών πλοίων αντί για δεξαμενοπλοίων, με την συνεπακόλουθη και ανταγωνιστική 
πίεση στο επίπεδο διαμόρφωσης των τιμών. Τέτοιοι περιορισμοί, ωστόσο, δεν είναι 
γνωστοί για την συγκεκριμένη αγορά στην Ελλάδα, ούτε επισημάνθηκαν κατά την 
διαδικασία ενώπιον της Αρχής από τα μέρη.  

Η τυχόν ύπαρξη ειδικού πλαισίου, ως ένα είδος περιορισμού, θα μπορούσε, σύμφωνα με 
την προαναφερθείσα απόφαση SvitzerWijsmuller A/S and Adsteam Marine Ltd, να συνιστά 
η ενδεχόμενη εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών International Safety Guide for Oil 
Tankers and Terminals, στις οποίες συστήνεται η ειδική αδειοδότηση των σχετικών 
ρυμουλκών22. Ωστόσο, ούτε τέτοιου είδους ανάλογη ρύθμιση έχει θεσπιστεί στην Ελλάδα, 
ούτε παρατηρούνται άλλες διακρίσεις ως προς τις απαιτήσεις αδειοδότησης. 

Ένα επιπλέον στοιχείο διάκρισης των αγορών (ρυμουλκών λιμένων και ρυμουλκών λιμένων 
φορτοεκφόρτωσης πετρελαιοειδών) δύναται να αποτελέσουν τυχόν διαφοροποιήσεις 
τεχνικών προδιαγραφών των ρυμουλκών που δραστηριοποιούνται σε τερματικά υγρών 
καυσίμων, έναντι ρυμουλκών άλλου είδους πλοίων. 

Από τη διαδικασία ενώπιον της Αρχής παρατηρήθηκε ότι απαιτούνται επιπρόσθετα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, τα οποία ενδεχομένως διακρίνουν κατηγορίες ρυμουλκών. Μεταξύ των 
τεχνικών προδιαγραφών, συγκαταλέγονται η απαίτηση για ελκτική δύναμη, η οποία 
απαιτείται από την καθ’ ής να είναι εκφρασμένη σε τόνους (Ton), αντί σε ιπποδύναμη (Hp), 
που αντιπροσωπεύει το ονομαστικό μέτρο ισχύος εκ κατασκευής του ρυμουλκού, και όχι 
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του ελκτικού αποτελέσματος, αναφορικά με την ρυμούλκηση δεξαμενόπλοιων23. Αναφορές 
παρατηρούνται σχετικά, με την ελικτική τους δυνατότητα24, ή τα χαρακτηριστικά 
πυρόσβεσης και αντιμετώπισης έκτακτων σχετικών περιστατικών25. Όσον αφορά τα έκτακτα 
αυτά γεγονότα, προέκυψε με σαφήνεια από την διαδικασία ενώπιον της Αρχής, ότι 
ορισμένα εξ αυτών περιορίζονται σε χώρους τερματικών διυλιστηρίων και δεν αποτελούν 
μέρος των αντίστοιχων κινδύνων που εμφανίζονται σε κάθε λιμένα. 

Περαιτέρω κρίσιμο κριτήριο διάκρισης των προαναφερθέντων αγορών, αποτελεί η τυχόν 
ύπαρξη μακροχρόνιων συμβατικών σχέσεων, οι οποίες θα καθιστούσαν την μετάβαση του 
παρόχου σε άλλη αγορά για ικανό χρονικό διάστημα, δυσχερή ή ιδιαίτερα δαπανηρή (π.χ. 
πρόβλεψη κατάπτωσης ενδεχομένων ποινικών ρητρών). Τούτο απετέλεσε το κρίσιμο 
στοιχείο, το οποίο ώθησε την προαναφερθείσα βρετανική Competition Commission να 
δεχθεί την διάκριση της ειδικότερης αγοράς των τερματικών εντός της Μ. Βρετανίας26. Σε 
αυτό το πλαίσιο εξετάζεται, αν ενδεχόμενη αλλαγή τιμών στην ρυμούλκηση σε άλλους 
λιμένες, θα έστρεφε τους παρόχους υπηρεσιών ρυμούλκησης από τα τερματικά σε αυτούς 
του λιμένες27. Μακροχρόνιες συμβατικές σχέσεις θα δημιουργούσαν δέσμευση των πλοίων 
στο τερματικό και δυσκολίες υποκατάστασης. 

Από τη διαδικασία ενώπιον της Αρχής προέκυψε ότι η καθ‘ ης έχει συνάψει μακροχρόνιας 
διάρκειας συμβάσεις (2+1 ετών) για ρυμουλκικές υπηρεσίες εντός των εν λόγω τερματικών 
για τα πλοία που ελέγχει ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ (7 Δ/Ξ). Ωστόσο, τα πλοία των αιτούντων δεν 
εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, διότι τούτοι δεσμεύονται κάθε φορά με συμβάσεις 
βραχυπρόθεσμης διάρκειας (ημερών), ως-λεγόμενης spot αγοράς, το έργο της οποίας δεν 
κατέστη δυνατό, από τις μαρτυρίες των μερών, να συσχετισθεί με τον τζίρο των κινήσεων 
εντός των τερματικών. Περαιτέρω, δεν προέκυψε κάποια συμβατική μακροχρόνια 
δέσμευση της καθ’ ής με τους αιτούντες, η οποία θα δημιουργούσε εμπόδια στην 
υποκατάσταση και συνεπώς χαρακτηριστικά διακριτής αγοράς. 

Εξάλλου, οι αιτούντες δέχθηκαν πως τα ρυμουλκά πλοία κάθε εταιρείας παρέχουν τις 
υπηρεσίες τους τουλάχιστον σε όλο το πλάτος του Αργοσαρωνικού, ανάλογα με την ζήτηση, 
ώστε υπό το πρίσμα της παροχής της υπηρεσίας ρυμούλκησης προέκυψε πως πρόκειται για 
ενιαία αγορά. Επιπλέον, σε αυτό το γεωγραφικό πλάτος δεν φαίνεται να διαδραματίζει 
ιδιαίτερο ρόλο το κόστος του καυσίμου, το οποίο σύμφωνα με ισχυρισμό των αιτούντων 
ενώπιον της Αρχής θα επηρέαζε την ανταγωνιστικότητά τους σε ευρύτερο γεωγραφικό 
πλάτος28. 

Συμπερασματικά, εν όψει των διαπιστώσεων ότι στον Αργοσαρωνικό υπάρχει ενιαία αγορά, 
σε συνάρτηση με την έλλειψη συμβατικών ή ρυθμιστικών δεσμεύσεων για την κατηγορία 
των ρυμουλκών, που δραστηριοποιούνται με βραχυπρόθεσμες συμβάσεις, προκύπτει ότι η 
σχετική αγορά δεν περιορίζεται στο γεωγραφικό πεδίο των τερματικών της καθ’ ής 
εταιρείας. Η απόρριψη της ύπαρξης σχετικής αγοράς οδηγεί άνευ ετέρου σε απόρριψη της 
δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας, αφού αφενός ο ισχυρισμός των αιτούντων περί 
ποσοστού 50% της καθ’ ής στην αγορά ρυμουλκών στην ευρύτερη λιμενική περιοχή 
Πειραιά - Ελευσίνας δεν αποδείχθηκε ούτε προκύπτει, ούτε είναι ικανός από μόνος του να 
θεμελιώσει των ισχυρισμό περί δεσπόζουσας θέσης. 

Ακόμα, όμως και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η καθ’ ής κατείχε υπέρμετρο ποσοστό της αγοράς 
ρυμούλκυσης της περιοχής Πειραιά – Ελευσίνας και δεσπόζουσα θέση, εξετάζεται τυχόν 
συνδρομή λοιπών προϋποθέσεων για την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης, η οποία δεν 
διαφοροποιεί την Απόφαση. 
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Η έννοια της κατάχρησης αναφορικά με την διακριτική μεταχείριση εξειδικεύεται, αφενός 
στην επιταγή της ίσης μεταχείρισης για ισοδύναμες παροχές, αφετέρου δε, στην επιταγή 
της διαφορετικής μεταχείρισης, εφόσον οι παροχές δεν είναι ισοδύναμες29. Η Επιτροπή 
Ανταγωνισμού28 κρίνει σχετικά ότι «η διαπίστωση της διακριτικής μεταχείρισης 
προϋποθέτει την προηγούμενη αξιολόγηση της ισοδυναμίας ή μη των αντιπαροχών των 
αντισυμβαλλομένων της δεσπόζουσας επιχείρησης. Δεν συντρέχει περίπτωση 
απαγορευμένης διακριτικής μεταχείρισης, όταν οι ως άνω αντιπαροχές δεν είναι 
ισοδύναμες, έτσι που να δικαιολογούν τη διαφορετική μεταχείρισή τους από την 
δεσπόζουσα επιχείρηση»30. Στην συγκεκριμένη υπόθεση, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε, 
πως ιδιαίτεροι λόγοι μη ισοδυνάμου των παροχών δεν συνέτρεχαν, καθώς τα διάφορα είδη 
των συγκρινόμενων παροχών, συνεπώς και τα αποκλειόμενα από τον δεσπόζοντα παίκτη, 
πληρούσαν προϋποθέσεις, οι οποίες ρητά προβλέπονταν από το ρυθμιστικό πλαίσιο. Εν 
προκειμένω στην παρούσα υπόθεση, μεταξύ άλλων, και από την ανάλυση της υπ’ αριθ. 
418/2013 γνωμοδότησης του ΝΣΚ, τέτοια κριτήρια διάκρισης των αντιπαροχών δεν έχουν 
τεθεί από το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο, το οποίο δημιουργεί σχετική ανασφάλεια δικαίου. 

Η καθ’ ής εταιρεία ισχυρίστηκε, ότι ειδικά η προσβαλλόμενη απαίτηση για την χρήση 
διπρόπελων ρυμουλκών εντός των εγκαταστάσεών της υπαγορεύεται από την τεχνική 
ανωτερότητα αυτών έναντι των μονοπρόπελων, με τη συγκεκριμένη προδιαγραφή να 
αποτελεί απαραίτητο χαρακτηριστικό της ευελιξίας, η οποία οφείλει να διακρίνει τα 
ρυμουλκά κατά την ρυμούλκηση σε χώρο υψηλής επικινδυνότητας, όπως ένα τερματικό 
διυλιστηρίων. Άλλωστε, από την πλευρά των αιτούντων δεν αμφισβητήθηκε η τεχνική 
ανωτερότητα των διπρόπελων έναντι των μονοπρόπελων ρυμουλκών, παρά μόνον έναντι 
συγκεκριμένου τύπου «offshore supply vessel» χαρακτηρισμένων ως ρυμουλκών. 

Από τα παραπάνω προκύπτει το συμπέρασμα, πως μονοπρόπελα και διπρόπελα ρυμουλκά 
δεν αποτελούν όμοιες παροχές για την εκτέλεση υπηρεσιών ρυμούλκησης εντός του 
τερματικού της καθ’ ής εταιρείας και συνεπώς, η διάκριση στην οποία προβαίνει η καθ’ ής 
δεν αποτελεί διακριτική μεταχείριση και καταχρηστική εκμετάλλευση ενδεχόμενης 
δεσπόζουσας θέσης της. 

Τέλος, οι αιτούντες προβάλλουν με την καταγγελία τους, ότι η πρακτική της καθ’ ής 
εταιρείας, κυρίως προκαλεί ζημία σε αυτούς ή μελλοντικά θα προκληθεί μετά την θέση σε 
εφαρμογή των τιθέμενων προδιαγραφών ασφαλείας. Ειδικότερα, προβάλλεται ότι αποτελεί 
άρνηση πρόσβασης σε βασική υποδομή εκ μέρους της καθ’ ής, όμως για να γίνει δεκτός ο 
ισχυρισμός ότι αποτελεί παράβαση των διατάξεων του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, πρέπει 
να προκύπτει ζημία για τους τελικούς καταναλωτές31, και όχι για τους αντισυμβαλλόμενους, 
εν προκειμένω τους παρέχοντες ρυμουλκικών υπηρεσιών. Τούτο προκύπτει από την 
γενικότερη εφαρμογή του Άρθρου 2 του Ν.3959/2011 ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ32. Αντίστοιχα 
προς το σκοπό του δικαίου του Ελεύθερου Ανταγωνισμού, η εικαζόμενη καταχρηστική 
συμπεριφορά πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της διατήρησης του 
επιπέδου του ανταγωνισμού33 (χωρίς αυτό να δικαιολογείται αντικειμενικά, βλ. ανωτέρω). 
Πρωταρχικός σκοπός του Άρθρου 2 του Ν.3959/2011 ή του Άρθρου 102 ΣΛΕΕ είναι η 
προστασία του ανταγωνισμού προς το συμφέρον των καταναλωτών, και όχι η προστασία 
της επιχείρησης που ζητεί πρόσβαση στο δίκτυο ή την προμήθεια εμπορευμάτων34. 
Ειδικότερα, δε αναφορικά με την διακριτική μεταχείριση μέσω εκμεταλλευτικών 
πρακτικών, τονίζεται, πως, καθώς το δίκαιο του Ανταγωνισμού δεν έχει σκοπό να 
διαμορφώσει το συμβατικό περιβάλλον μεταξύ των επιχειρήσεων, ελέγχεται η 
καταχρηστική συμπεριφορά, η οποία επιβάλλει ανεπίτρεπτα βάρη στην οικονομία35. 

Επιπλέον, ο μόνος σχετικός ισχυρισμός των αιτούντων που προβάλλεται σχετικά, 
εντοπίζεται στο σκεπτικό ότι μετά την εφαρμογή των κριτηρίων που προτείνει η καθ’ ής 
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εταιρεία θα μειωθεί ο αριθμός των παρόχων των σχετικών υπηρεσιών αναφορικά με τα 
τερματικά της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. Παράλληλα όμως, δεν υποστηρίχθηκε, ούτε και προέκυψε από 
την διαδικασία ενώπιον της Αρχής, ότι μέσω των κριτηρίων αυτών δημιουργούνται μόνιμοι 
φραγμοί για τις επιχειρήσεις, που καταλαμβάνονται από τις προδιαγραφές κατά τον χρόνο 
έναρξης ισχύος των, ούτως ώστε να αδυνατούν να επανέλθουν και να δραστηριοποιηθούν 
στην εν λόγω αγορά μελλοντικά. 

Αντίθετα, η καθ’ ής εταιρεία υποστήριξε και απέδειξε με σχετικό έγγραφο, πως τα εν λόγω 
κριτήρια πληρούνται σήμερα από τουλάχιστον 5 νομικά πρόσωπα. Ταυτόχρονα 
ισχυρίστηκε, αλλά δεν απέδειξε, πως αναφορικά με το τερματικό της Θεσσαλονίκης, όπου 
εφαρμόστηκαν αντίστοιχα κριτήρια, το μέτρο αυτό είχε ως συνέπεια, πολλές εταιρείες να 
εκσυγχρονίσουν τον στόλο τους, προκειμένου να διατηρηθούν στην αγορά. Άλλωστε, από 
την πλευρά των αιτούντων κατατέθηκε ότι προσφάτως πρόσφατα, μία εταιρία εξ' αυτών 
εισήλθε εκ νέου στην αγορά της Θεσσαλονίκης, προφανώς συμμορφούμενη με τα νέα 
κριτήρια. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

την απόρριψη της υπό κρίση καταγγελίας, καθότι ουδεμία εκ των προϋποθέσεων 
παραβίασης των διατάξεων του ελεύθερου ανταγωνισμού πληρούται, και τη θέση αυτής 
στο αρχείο. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΘΕΜΑ 4ο: 

ΑΠΟΦΑΣΗ 64/2018 

 Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 6 η  

 

 

Λήψη Διοικητικών Μέτρων για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου. 

 

Την 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 

«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 36η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί 

της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου  Παναγιώτη - Ιάσωνα 

Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας 

Διάταξης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς  

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Υπόθεση αφορά στην 
εξέταση επιβολής προστίμου κατ’ άρθρον 114 παρ. 5 Ν. 4389/2016 εις βάρος του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (εφεξής Δ.Λ.Τ. Πύργου) και αναπτύσσει συνοπτικά τη 
με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 292/22.06.18 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 
τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε την Εισήγηση του Προέδρου και τα στοιχεία της 
κρινόμενης υπόθεσης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 13/10/2017, και κατόπιν της από 17ης Ιουλίου 2017 υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 419/18.07.2017 
επιστολής της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, εστάλη 
επιστολή υπ’αρ. πρωτ ΡΑΛ 483/13.10.17 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) 
προς το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (εφεξής: Δ.Λ.Τ. Πύργου), με την οποία στα 
πλαίσια έρευνας της Αρχής σε λιμενικές υπηρεσίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου, εζητήθησαν από το Δ.Λ.Τ. Πύργου: 

i) Αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού του ύψους των τελών 
που επιβάλλονται στον λιμένα αρμοδιότητάς του Δ.Λ.Τ. Πύργου, για τα υγρά και στερεά 
απόβλητα που παράγονται από τα πλοία ξεχωριστά για εκάστη κατηγορία αποβλήτων, για 
τα τελευταία τρία (3) έτη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 8111.1/41/09. 

ii) Σχέδια παραλαβής και Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων που διαθέτει το Δ.Λ.Τ. 
Πύργου και βρίσκονται εν ισχύ σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή.. 

2) Στις 19/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 19/19.01.18), σε συνέχεια της από 13.10.2017 
προαναφερθείσας επιστολής Ρ.Α.Λ. προς Δ.Λ.Τ. Πύργου και ύστερα από συνεχείς 
τηλεφωνικές οχλήσεις, εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς το Δ.Λ.Τ. Πύργου με την οποία 
εζητήθησαν εκ νέου τα ανωτέρω στοιχεία και τονίσθηκε η υποχρέωση του Δ.Λ.Τ. πύργου, 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 112-114 του Ν. 4389/2016, και την άμεση απάντηση, 
καθώς είχε παρέλθει προ πολλού το εύλογο χρονικό περιθώριο απάντησης. 

3) Στις 24 Μαϊου 2018, στην 35η Συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ., συζητήθηκε ως 7ο θέμα η περίπτωση 
της εξέτασης λήψης διοικητικών μέτρων κατά του Δ.Λ.Τ. Πύργου ένεκα της συνεχόμενης και 
επαναλαμβανόμενης δυστροπίας παροχής των αιτούμενων πληροφοριών και στοιχείων. Τα 
Μέλη της Ρ.Α.Λ. πρότειναν χορήγηση ευλόγου χρονικού διαστήματος ενός μηνός προς 
συμμόρφωση του Δ.Λ.Τ. Πύργου και σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, 
να εξεταστεί εκ νέου η λήψη διοικητικών μέτρων. 

Έως την 27η Ιουνίου 2018 δεν έχουν αποσταλεί από το Δ.Λ.Τ. Πύργου κανένα από τα ως άνω 
αιτούμενα στοιχεία, ούτε έχει υποβληθεί αίτημα για χορήγηση παράτασης προθεσμίας για 
την προσκόμισή των, παρά το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει οκτώ (8) μήνες από την 
αρχική επιστολή της Ρ.Α.Λ., και παρά τις συνεχείς τηλεφωνικές οχλήσεις από μέρους της 
Αρχής έως και τον Ιούνιο 2018, προ της 36ης Συνεδρίασης της Αρχής. 
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως το 
άρθρο 114. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) άρθρο 15. 

3) Ο Ν.2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’45), όπως ισχύει. 

4) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Τον Κανονισμό Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, (Απόφαση 330, 
ΦΕΚ Β' 1923/02.06.2017), άρθρα 6 και 9. 

6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την επιβολή προστίμου ύψους 15.000 Ευρώ στο Δ.Λ.Τ. Πύργου, κατ’ άρθρον 114 παρ. 5 Ν. 
4389/2016, καθότι από δυστροπία αρνείται εν τοις πράγμασι την παροχή των αιτούμενων 
πληροφοριών, παρακωλύοντας ουσιαστικά το έργο της Αρχής.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 65/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 8 η
 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Σύνταξη και Υποβολή προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής και Οικονομικών Πράξης, κατ’ άρθρο 29.3 της Σύμβασης 

Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημόσιου και της Οργανισμός Λιμένος 

Πειραιώς ΑΕ, περί συναίνεσης του Ελληνικού Δημόσιου σε μη συμμόρφωση.  

Την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 38η Συνεδρίασή τους στα γραφεία 

της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση 

επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

3. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

  

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Υπόθεση αφορά στην 
εξέταση της από 03.07.2018 ΑΠ 1000.0.50470/2018 (υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 684/04.07.18) 
επιστολής του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία εζητήθη από 
τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) να προβεί στη σύνταξη και αποστολή σχεδίου 
συναίνεσης για τη χορήγηση παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Σχεδίων Πρώτης 
Επενδυτικής Περιόδου (Άρθρο 7.6 ΣΠ) έως την 31η Οκτωβρίου 2018. Ακολούθως, 
αναπτύσσει την από 27.08.2018 Εισήγησή του. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, 
τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη την Εισήγηση και τα στοιχεία της 
κρινόμενης υπόθεσης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 09/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 24/09.1.18) η Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. 
(εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.) παρέδωσε στη Ρ.Α.Λ. τεχνική/αιτιολογική έκθεση για τη θεραπεία της 
αναφερόμενης ως ατελέσφορης διαδικασίας, προβλεπόμενης από τη Σύμβαση 
Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ), υποβολής των Σχεδίων Οριστικών Μελετών (εφεξής: ΟΜ) των 
Υποχρεωτικών Επενδύσεων (εφεξής: ΥΕ) 3, 4, 5, 6, 10 και 11, του Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ. 
Προτάθηκε από πλευράς της Ο.Λ.Π. Α.Ε. η χορήγηση παράτασης σχετικά με την 
προβλεφθείσα υπό του Άρθρου 7.6 της ΣΠ προθεσμίας (10.02.2018) για την υποβολή των 
Σχεδίων ΟΜ των ανωτέρω ΥΕ. 

2) Στις 01/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 209/01.2.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του Προέδρου 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με την οποία αιτήθηκε την θεραπεία της 
αναφερόμενης ως ατελέσφορης διαδικασίας, προβλεπόμενης από την ΣΠ, υποβολής των 
Σχεδίων ΟΜ των ΥΕ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11, του Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ, δια της 
χορήγησης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των Σχεδίων ΟΜ στον αρμόδιο 
Κυβερνητικό Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: ΕΔ), σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στο Άρθρο 7.6 της ΣΠ. 

3) Στις 06/02/2018 η Ρ.Α.Λ., κατά την 30η Συνεδρίασή της, εξέτασε το προαναφερθέν αίτημα 
της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 5/2018 Γνωμοδότησή της, γνωμοδοτώντας υπέρ 
της αποδοχής του αιτήματος της Ο.Λ.Π. Α.Ε. από το ΕΔ. 

4) Στις 07/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 61/07.2.18) απέστειλε η Ρ.Α.Λ. την με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
24/09.01.18 τεχνική/αιτιολογική έκθεση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. μετά της επ΄ αυτού εκδοθείσας υπ’ 
αριθμ. 5/2018 θετικής Γνωμοδοτήσεως Ρ.Α.Λ. προς τους κ.κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, ως εκπροσώπους του ΕΔ, προκειμένου να 
αποφανθούν επί του εν λόγω αιτήματος. 

5) Στις 03/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 684/04.07.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η από 03.07.2018 ΑΠ 
1000.0.50470/2018 επιστολή του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την 
οποία εζητήθη από τη Ρ.Α.Λ. να προβεί στη σύνταξη και αποστολή σχεδίου συναίνεσης για 
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τη χορήγηση παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Σχεδίων Πρώτης Επενδυτικής 
Περιόδου (Άρθρο 7.6 ΣΠ) έως την 31η Οκτωβρίου 2018. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως το 
Άρθρο 113 και 132. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) άρθρο 15, 

3) Ο Ν.4404/2016 «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης 
σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 
Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» » (ΦΕΚ 
Α’126) άρθρο 1. 

4) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ Α' 40). 

5) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’45), όπως ισχύει. 

6) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

8) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018, 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

9) Η υπ’ αριθμ. 29/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 

10) Η υπ’ αριθμ. 5/2018 Γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ. 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στο ιστορικό στοιχεία, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 
209/01.2.18, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. υπέβαλε στο ΕΔ αίτηση θεραπείας σχετικά με την προβλεπόμενη, 
κατ’ άρθρο 7.6 της ΣΠ μεταξύ του ΕΔ και της Ο.Λ.Π. Α.Ε. κυρωθείσας με το Ν.4404/2016, 
διαδικασία υποβολής σχεδίων ΟΜ ορισμένων ΥΕ. Συγκεκριμένα αιτείται, τη θεραπεία της 
ατελέσφορης εντός της ΣΠ περιγραφείσας διαδικασίας με την παράταση της, κατ’ άρθρον 
7.6 της ΣΠ, καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής σχεδίων ΟΜ των υπ’ αριθμόν 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 10 και 11, κατ’ άρθρον και Παράρτημα 7.2 της ΣΠ, ΥΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018. 

Το αίτημα εδράζεται στο γεγονός της μη, κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος, 
κατάθεσης και έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (εφεξής: ΜΠΕ) και του 
Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης (εφεξής: Master Plan), ως προς το 
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περιεχόμενο των οποίων οφείλει η Ο.Λ.Π. Α.Ε. να συμμορφούται σε διαρκή βάση κατά την 
υλοποίηση των έργων της. 

Το ανωτέρω έγγραφο εστάλη στη Ρ.Α.Λ. την 1η Φεβρουαρίου 2018 δεδομένου ότι για την 
παραλαβή αυτού δεν είχε οριστεί, δυνάμει του άρθρου 2.4 της ΣΠ, από το ΕΔ ο αρμόδιος 
Κυβερνητικός Φορέας. Η Ρ.Α.Λ. ενεργώντας χάριν προστασίας των συμφερόντων του ΕΔ, 
στο πλαίσιο της καλής πίστης, παρέλαβε το έγγραφο αυτό, όπως είχε υποχρέωση να πράξει 
(βλ. απόφαση Ρ.Α.Λ. 29/2017), ως εντολοδόχος του ΕΔ (αρθρ. 132 παρ. 3 Ν.4389/2016) και 
ασκούσα τα δικαιώματα παρέμβασης στα περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούν 
αντικείμενο της ΣΠ (αρθρ. 113 παρ. 2 εδ. β, περ. γγ Ν.4389/2016).  

Κατόπιν εξεδόθη η υπ’ αριθμ. 5/2018 Γνωμοδότηση Ρ.Α.Λ., με την οποία η Αρχή (Ρ.Α.Λ.) 
γνωμοδότησε υπέρ της αποδοχής του αιτήματος θεραπείας δια της χορηγήσεως 
παρατάσεως της προθεσμίας για την υποβολή των Σχεδίων ΟΜ έως την 31η Οκτωβρίου 
2018. Το εν λόγω αίτημα αφορά σε έγγραφη παροχή συναίνεσης του ΕΔ σε μη 
συμμόρφωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε., που ερείδεται στο άρθρο 29.3 της ΣΠ και κρίνεται νόμῳ 
βάσιμο, εύλογο και αναλογικό σχετικά με την ατελέσφορη διαδικασία για την υποβολή των 
Σχεδίων ΟΜ των υπ’ αριθμόν 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11, κατ’ άρθρον και Παράρτημα 7.2 της 
ΣΠ, ΥΕ. 

Η υπ’ αριθ. 5/2018 Γνωμοδότηση Ρ.Α.Λ. και το εν λόγω αίτημα της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
κοινοποιήθηκε στους κ.κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών 
και στις 07.02.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 61/07.02.18) για τις περαιτέρω ενέργειές των. 

Την 3η Ιουλίου 2018 εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η από 03.07.2018 ΑΠ 1000.0.50470/2018 επιστολή 
του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 684/04.07.18), με την 
οποία εζητήθη από την Αρχή η σύνταξη και αποστολή σχεδίου συναίνεσης για την 
χορήγηση παράτασης, έως την αιτηθείσα ημερομηνία, της καταληκτικής ημερομηνίας 
υποβολής, εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε., των σχεδίων ΟΜ πρώτης επενδυτικής περιόδου (βλ. 
αρθρ. 7.6 της ΣΠ). Το σχέδιο αυτό, κατά την επιστολή του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, θα υπογραφεί από τα συμβαλλόμενα μέρη, ήτοι· αφενός τους κ.κ. 
Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών ως εκπροσωπούντες το 
ΕΔ, αφετέρου την Ο.Λ.Π. Α.Ε., δυνάμει του άρθρου 29.3 της ΣΠ. 

Σε σχέση με τα ανωτέρω, πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα: 

(α) Το εν λόγω ζήτημα δημιουργείται εκ της περιγραφείσας στη ΣΠ διαδικασίας η οποία δεν 
συνδέει υποχρεωτικά τις ΟΜ των έργων με την έγκριση της ΜΠΕ και άλλων μελετών (εν 
προκειμένω Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων, ΥΠΠΟΑ και άλλων) καθώς και του Μaster Plan. 
Και τούτο παρόλον που για την πραγματοποίηση των επενδύσεών της η Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα 
πρέπει να γνωρίζει τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς που θέτουν οι 
προαναφερθείσες μελέτες και το Master Plan, καθόσον οι επενδύσεις/έργα μπορούν να 
υλοποιηθούν μόνο με την τήρηση αυτών. 

Εν προκειμένω, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν αιτείται μία γενικότερη τροποποίηση της ΣΠ ούτως ώστε η 
υποβολή των ως άνω μελετών και του Μaster Plan να προηγούνται σε κάθε περίπτωση 
αυτής των σχεδίων ΟΜ των έργων. Αντιθέτως, με την αίτηση θεραπείας της, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
αρκείται στην παράταση της προθεσμίας υποβολής των σχεδίων ΟΜ των ως άνω ΥΕ έργων 
μέχρι την αιτηθείσα ημερομηνία (31.10.2018) (η ΜΠΕ και το Μaster Plan έχουν ήδη 
υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΔ και ευρίσκονται σε στάδιο επεξεργασίας) αντί 
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της συμβατικώς ορισθείσας ημερομηνίας υποβολής των, ήτοι· μέχρι και την 12η 
Φεβρουαρίου 2018. 

Ήτοι, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. με την αίτησή της στοχεύει· (α) στην αποφυγή επέλευσης συνεπειών 
υπερημερίας σε βάρος της σε σχέση με την μη εμπρόθεσμη εκπλήρωση των συγκεκριμένων 
συμβατικών υποχρεώσεών της, τις οποίες και αποδίδει σε αντικειμενική αδυναμία (μη προ 
της 12ης Φεβρουαρίου 2018 υποβολής ΜΠΕ και Master Plan, ως προς τα οποία πρέπει να 
συμμορφούται), δηλαδή σε γεγονός για το οποίο δεν φέρει ευθύνη και (β) στον καθορισμό 
του χρονικού διαστήματος προκειμένου να αρθεί η αδυναμία αυτή. 

Συνεπώς, το αντικείμενο της αιτήσεως Ο.Λ.Π. Α.Ε. δεν είναι η παράταση της συμβατικής 
προθεσμίας παράδοσης των ΟΜ για τις συγκεκριμένες ΥΕ, υπό την έννοια της 
τροποποίησης της ΣΠ σε διαρκή βάση στο μέλλον για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις, αλλά 
η αποδοχή εκ μέρους του ΕΔ ότι για το διάστημα μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2018 υφίστανται 
λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας εκ μέρους της Ο.Λ.Π. Α.Ε. για μη συμμόρφωση προς τις 
συμβατικές υποχρεώσεις της αναφορικά με την υποβολή των σχεδίων ΟΜ των 
συγκεκριμένων ΥΕ. Το τελευταίο προβλέπεται από το άρθρο 29 παρ. 3 της ΣΠ με τον όρο 
«…συναίνεση στη μη συμμόρφωση…». 

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η αίτηση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. πρέπει να γίνει δεκτή ως 
στηριζόμενη στον νόμο (ΑΚ 342) και βάσιμη σύμφωνα και με τα αναλυτικά 
διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 5/2018 Γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ. 

Προφανές καθίσταται ότι η συναίνεση αυτή, αφορά μόνο στο συγκεκριμένο αντικείμενο της 
αίτησης θεραπείας, δεν έχει καμία ισχύ για οποιαδήποτε περίπτωση στο μέλλον, δεν 
απαλλάσσει την Ο.Λ.Π. Α.Ε. από τις συμβατικές της δεσμεύσεις -  απλά δικαιολογεί την μη 
συμμόρφωση προς αυτές για το μέχρι 31.10.18 χρονικό διάστημα. 

(β) Η εκ μέρους του ΕΔ διαπίστωση ότι υφίστανται οι νόμιμες προϋποθέσεις ώστε να γίνει 
δεκτή η μη συμμόρφωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε., ως προς τις συμβατικές υποχρεώσεις της για το εν 
λόγω χρονικό διάστημα, δεν αποτελεί σύμβαση και είναι δυνατόν να έχει μονομερή 
χαρακτήρα, πρέπει δε να υποβληθεί τον έγγραφο τύπο. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ευρισκόμενη σε απαρτία και σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου περί αποστολής α) σχεδίου Πράξης κατ’ άρθρο 29.3 της 
ΣΠ μεταξύ ΕΔ και Ο.Λ.Π. Α.Ε. για τη χορήγηση παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας 
Σχεδίων Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου (Άρθρο 7.6 ΣΠ) έως την 31η Οκτωβρίου 2018 και β) 
συνοδευτικής επιστολής τεκμηρίωσης, προς τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειές τους. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

 

 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 66/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 9 η
 

 
ΘΕΜΑ 6ο:  Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί των 

άρθρων 1 έως 32 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, 
αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» των Υπουργείων 
Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, 
Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών. 

 

Την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 39η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς   

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

275 

 

Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος ανέπτυξε συνοπτικά την υπ’ αριθ. πρωτ. 
420/26.09.2018 Εισήγησή του, αναφορικά με τις Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Αρχής, 
επί των άρθρων 1 έως 32 του σχεδίου νόμου με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών 
οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η 
ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου άγεται εκτάκτως ενώπιον της Αρχής, και αποτελούν τις 
θέσεις της Αρχής, όπως τις ανέπτυξε ο Πρόεδρος ενώπιον της Επιτροπής Παραγωγής και 
Εμπορίου την Τετάρτη 26.09.2018, κατά την τρίτη συνεδρίαση αυτής και ακρόαση των 
εξωκοινοβουλευτικών φορέων. Τα μέλη μη αντιτιθέμενα στην συζήτηση και εξέταση του εν 
λόγω θέματος, αποδέχθηκαν την πρόσθεση του ως εκτάκτου θέματος στην ημερήσια 
διάταξη της 39ης συνεδρίασης, και προχώρησαν στην συζήτησή του.  

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα στην Εισήγηση, τα Μέλη της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Νομικό Πλαίσιο 

1. Το Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’94), όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 2690/1999: «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’45), όπως ισχύει. 

3. Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει. 

4. Την ΥΑ 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε 

(5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

(Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ 299 Υ.Ο.Δ.Δ. /19.06.2017). 

5. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018, 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

6. Το σχέδιο νόμου «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές 

διατάξεις» των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 

Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, ως είναι ανηρτημένο στην 

ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. 

7. Την αιτιολογική έκθεση, η οποία συνοδεύει το ανωτέρω σχέδιο νόμου, ως είναι 

ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της Βουλής των Ελλήνων. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

276 

 

Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Αρχικά, δέον όπως αναφερθεί, ότι τα λιμάνια και οι λιμενικές υπηρεσίες ήδη έχουν 
οριοθετημένη και ρυθμισμένη λειτουργία σε ένα πολύπλοκο περιβάλλον και καλούνται να 
εξυπηρετήσουν την ασφαλή και αποτελεσματική διακίνηση επιβατών και φορτίων. Το 
προτεινόμενο σχέδιο νόμου επικεντρώνεται στα βήματα και στις τεχνικές προϋποθέσεις για 
τον συντονισμό των φορέων, προκειμένου να προστεθεί και να λειτουργήσει ένα νέο είδος 
τερματικού εντός χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης.  

Ο επιβάτης έχει την ίδια ιδιότητα και ανάγκες εξυπηρέτησης εντός λιμένα, είτε 
αποβιβάζεται από πλοίο της ακτοπλοΐας, είτε από άλλο μέσο, στην παρούσα περίπτωση, 
υδροπλάνο. Το ίδιο ισχύει και για την διακίνηση και την φορτοεκφόρτωση φορτίων και 
εμπορευμάτων. Κατ’ αντιστοιχίαν, το νέο μέσο έχει ανάλογες και αντίστοιχες ανάγκες με 
ένα πλοίο εξυπηρέτησης μέσω λιμενικών υπηρεσιών, όπως, ενδεικτικά, ανάγκες παροχής 
καυσίμων, εφοδίων, αποκομιδής απορριμμάτων, υπηρεσιών ασφαλείας, πρόσδεσης και 
πλοήγησης. 

Εν προκειμένω, το σχέδιο νόμου θα πρέπει να νοείται ότι δεν αναφέρεται σε αεροδρόμιο το 
οποίο παρεμπιπτόντως συνορεύει με έναν λιμένα, αλλά ουσιαστικά σε ένα λιμενικό 
τερματικό ειδικής χρήσης, (ελλιμενισμού υδροπλάνων), εντός λιμένα και εντός λιμενικής 
ζώνης, και ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμόζονται ρητά οι διατάξεις του Ν.4389/2016.  

Οι ειδικές και γενικές παρατηρήσεις της Αρχής επί του νομοσχεδίου είναι οι εξής:  

!1  Εισαγωγή στο Άρθρο 4 εμβόλιμης παρ. 7 

«7) Στις λιμενικές υπηρεσίες που αναφέρονται στον παρόντα νόμο εφαρμόζονται τα 

άρθρα 108, 112, 113, 114 και 124 του νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94), όπως ισχύει.» 

Παρατηρήσεις / Προσθήκη Αιτιολογικής 

«Η ρητή συμπερίληψη άρθρων του Ν.4389/2016 επιτάσσεται από την ανάγκη για 
διασφάλιση της νομιμότητας, των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων 
διαχείρισης και εκμετάλλευσης του εθνικού λιμενικού συστήματος, του ελέγχου, της 
εποπτείας, της ρύθμισης των λιμενικών υπηρεσιών, της τήρησης της συμβατικής τάξεως, 
της διαφάνειας και του ελευθέρου ανταγωνισμού, όπως αυτές οφείλουν να ασκούνται 
αυτοτελώς και αδιαταράκτως από την καθ’ ύλην αρμόδια, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
(Ρ.Α.Λ.), επί του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων της επικράτειας.». 

!2 Αναδιατύπωση Άρθρου 15 παρ. 2 εδ. στ. 

Από: «Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12 για τη 

διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες.»  

Σε: «Για την εξέταση της αίτησης ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 12 για τη 

διαβίβαση μόνο των τροποποιούμενων δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες και της 

σύμβασης παραχώρησης στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ).». 

 

Παρατηρήσεις /Προσθήκη Αιτιολογικής Έκθεσης 

«Σκόπιμο είναι όπως προβλεφθεί από το νομοθέτη, η αποστολή φακέλου και στην 

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, προκειμένου να έχει την ευχέρεια να ελέγξει προληπτικά την 
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σύμβαση παραχώρησης και τη συμβατότητα αυτής και της επερχόμενης μεταβίβασης ως 

προς την τήρηση μεταξύ άλλων, της νομιμότητας, της συμβατικής τάξης, της διαφάνειας και 

των κανόνων ανταγωνισμού.». 

 

!3 Αναδιατύπωση Άρθρου 21 εδάφιο β 

Από: «Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή 

τελών αερολιμένων της Υ.Π.Α. και στην αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών.» 

Σε: «Ο σχετικός τιμοκατάλογος υπηρεσιών κοινοποιείται στο Τ.Ε.Μ., στην εποπτική αρχή 

τελών αερολιμένων της Υ.Π.Α., στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και στην αρμόδια 

Δ/νση του Υπουργείου Οικονομικών». 

Παρατηρήσεις/Προσθήκες Αιτιολογικής Έκθεσης 

«Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων είναι κατ’ άρθρα 112-113 του Ν.4389/2016 αρμόδια ως προς 

τη μεθοδολογία και καθορισμού λιμενικών υπηρεσιών και τελών λιμενικών υποδομών και, 

ως εκ τούτου, επιβάλλεται η συγκοινοποίηση των τιμολογίων των παρεχομένων 

υπηρεσιών.». 

!4 Γενικές Παρατηρήσεις  

Παρατίθενται  οι κατωτέρω γενικές παρατηρήσεις επί διατάξεων του σχεδίου νόμου, επί 
σκοπό να αποτελέσουν αιτία επανελέγχου των, και τούτες όπως τύχουν της προσήκουσας 
νομικής τεκμηρίωσης, προ της κατάθεσης του σχεδίου νόμου ενώπιον της Ολομελείας της 
Βουλής: 

i. Επί του κειμένου ενδεχομένως να προκύπτουν ασυμβατότητες. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 

υπάρχει ειδική μέριμνα για το γεγονός ότι εισάγεται ένα νέο είδος τερματικού εντός 

χερσαίας και θαλάσσιας λιμενικής ζώνης. Επομένως, θα πρέπει ιδιαιτέρως να ληφθεί υπ’ 

όψιν το κανονιστικό πλαίσιο εντός του οποίου ήδη λειτουργούν οι λιμένες, όπως ο ΚΔΝΔ 

(ν.δ. 173/1977, ΦΕΚ Α 261), αλλά και ο Ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 285), σε σχέση με τον ορισμό του λιμένα και την παραχώρηση χερσαίας 

και θαλάσσιας ζώνης λιμένα και τις ειδικότερες υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτού, και 

το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των φορέων διαχείρισης, 

συμπεριλαμβανομένου του ν. 4389/2016. 

ii. Το άρθρο 15 παράγραφος 1 περίπτωση δ του σχεδίου νόμου καθιστά την άδεια λειτουργίας 

αμεταβίβαστη για χρονικό διάστημα δύο ετών και πριν από την περάτωση των εργασιών, 

όμως, προκειμένου η διάταξη αυτή να μην αποτελέσει εφαλτήριο και κίνητρο για την 

εμπορία αδειών λειτουργίας υδατοδρομίων, θα πρέπει να αναδιατυπωθεί και, αφ’ ενός η 

περίοδος των δύο ετών να αυξηθεί επί σκοπό να εξασφαλιστεί ότι η κατοχή άδειας 

λειτουργίας θα είναι μακροχρόνια. Αφετέρου δε, η πάροδος της χρονικής προθεσμίας και η 

περάτωση των εργασιών θα πρέπει να ρητά και με σαφήνεια να αποτελούν ξεχωριστές και 

σωρευτικά προαπαιτούμενες προϋποθέσεις για τη μεταβίβαση άδειας λειτουργίας 

υδατοδρομίου και να μην αφήνεται πεδίο αμφισβήτησής τους εκ μέρους των φορέων.  

iii. Στο άρθρο 15 του σχεδίου νόμου, περί ρύθμισης της δυνατότητας μεταβιβάσεως των 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, δεν αναφέρεται ρητώς η αρμόδια 

υπηρεσία, ενώπιον της οποίας κατατίθεται το αίτημα για την έγκριση της μεταβίβασης. 
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Προτείνεται ρητός ορισμός και όχι δια παραπομπής. Επιπλέον το ίδιο άρθρο δεν 

συντονίζεται προς τους ορισμούς του άρθρου 1 για τη σύμβαση παραχώρησης και σύμβαση 

υδατοδρομίου, προκειμένου να είναι σαφές προς τι δύναται να παραχωρηθεί, με ποιους 

όρους και ποια η ακολουθητέα διαδικασία. 

iv. Στο άρθρο 21 του σχεδίου νόμου, περί ρυθμίσεως της έκδοσης των τιμολογίων υπηρεσιών 

από τον φορέα λειτουργίας, εισάγεται απόκλιση από την έκδοση Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης αναφορικά με τα ανώτατα όρια τιμών, όπως ισχύει σήμερα. Περαιτέρω, η 

διάταξη δεν προβλέπει τρόπο προσήκουσας δημοσιότητας του τιμολογίου.  

v. Συμπληρωματικά της παρατήρησης !1, στο άρθρο 4, υφιστάμενη παρ. 7, αναφέρονται οι 

αρμοδιότητες του φορέα λειτουργίας υδατοδρομίου, ο οποίος φαίνεται να απολαμβάνει 

ενός ιδιαιτέρως ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και εξουσιών και επί των δραστηριοποιουμένων 

επιχειρήσεων εντός υδατοδρομίου. Πλην όμως, τίθεται ζήτημα ελέγχου και εποπτείας 

αυτού για τις υπηρεσίες που προσφέρονται εντός της λιμενικής ζώνης, το οποίο αδυνατεί 

να ελέγξει νομικά ο αντισυμβαλλόμενός του φορέας ίδρυσης. Σε επίρρωση αυτού, η 

αδιάκριτη αναφορά του ν. 4389/2016 απένειμε την αρμοδιότητα αυτή της εποπτείας και 

τήρησης της συμβατικής τάξης, νομιμότητας και ανταγωνισμού εντός λιμενικής ζώνης στη 

Ρ.Α.Λ., και μόνον, και για το λόγο αυτό θα πρέπει η εφαρμογή του ν. 4389/2016 ρητά να 

περιληφθεί στο σχέδιο νόμου. 

vi. Προτείνεται η επαναδιατύπωση του άρθρου 23, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση 
προσωπικού υδατοδρομίου, προκειμένου να καθίσταται ρητή η υποχρέωση τήρησης του 
Κώδικα ISPS στα εγχειρίδια του υδατοδρομίου καθώς και στην ύλη της εκπαίδευσης του 
προσωπικού.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να κάνει ομόφωνα δεκτό το ανωτέρω κείμενο παρατηρήσεων και προτάσεων επί του 
σχεδίου νόμου με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές 
διατάξεις» των Υπουργείων Εσωτερικών, Εθνικής Αμύνης, Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, Προστασίας του Πολίτη, του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, και περαιτέρω χορηγεί στον 
Πρόεδρο της Αρχής την εξουσιοδότηση προκειμένου να προβεί στην αποστολή του 
ανωτέρω κειμένου προς οποιοδήποτε αρμόδιο φορέα απαιτηθεί.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 67/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 0 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Νομιμότητα τροποποιήσεων Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΘ Α.Ε. 

 

Την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 40η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείς   

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά την από 
27.07.2018 επιστολή του κ. Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (εφεξής: Δ.Α.Λ.), με την 
οποία τέθηκαν υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) παρατηρήσεις επί 
της εκδοθείσας από 26.07.2018 υπ’ αριθ. 6794/26.07.2018 αποφάσεως του Προέδρου και 
Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), δυνάμει της οποίας ανεστάλη η ισχύς του Άρθρου 
18 παρ. 1 του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (εφεξής: ΚΕΟΛ) της 
εταιρείας, μέχρι την έγκριση του νέου Κανονισμού (ΚΕΟΛ). Με τα εκτεθέντα εντός της 
ανωτέρω επιστολής, ο κ. Διοικητής Δ.Α.Λ., αιτήθηκε για τις ενέργειες Αρχής (Ρ.Α.Λ.), καθώς 
σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της εν λόγω επιστολής, η απόφαση 6794/26.07.2018 
αντιτίθεται στις διατάξεις, της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 
39/07.03.2018) της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο 
κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ) μεταξύ του 
Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: ΕΔ) και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., του Ν.1876/1990 (Α’ 27), του 
Ν.3996/2011 (Α’ 170) και της με αριθ. 2063/Δ1 632/2011 Υπουργικής Απόφασης της 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 266) και συμπαρασύρει την παρ. 11 του 
Άρθρου 72 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (εφεξής: ΓΚΠ). Έπειτα δίδει το λόγο στον 
αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την από 03.10.2018 
Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Με τα εκτεθέντα εντός της ανωτέρω επιστολής, ο κ. Διοικητής Δ.Α.Λ., αιτήθηκε για τις 
ενέργειες της Αρχής (Ρ.Α.Λ.), καθώς σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα της εν λόγω 
επιστολής, η εν θέματι απόφαση αντιτίθεται στις διατάξεις, της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 
του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 ΣΠ μεταξύ του ΕΔ και της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., του Ν.1876/1990 (Α’ 27), του Ν.3996/2011 (Α’ 170) και της με αριθ. 2063/Δ1 632/2011 
Υπουργικής Απόφασης της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (Β’ 266) και 
συμπαρασύρει την παρ. 11 του Άρθρου 72 του ΓΚΠ. 

Ως προς την αρμοδιότητα εξέτασης της υποθέσεως από την Αρχή, σύμφωνα με το Άρθρο 
113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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,…» και σύμφωνα με 
το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. 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». Ομοίως με το Άρθρο 132 του ιδίου 
Νόμου «…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:… …β) Όταν η αμφιβολία 
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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.». 

Η διαδικασία τροποποίησης του ΓΚΠ και του ΚΕΟΛ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. υπαγορεύεται από την ΣΠ 
και κατά συνέπεια σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην 
αρμόδια να εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν θέματι ζητήματος. Συνεπώς, 
παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση η εν θέματι υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 27/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 760/27.07.18) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. με επιστολή του 
Διοικητή της Δημόσιας Αρχής Λιμένων, η υπ’ αριθ. 6794/26.07.2018 απόφαση του 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., 
δυνάμει της οποίας απόφασης ανεστάλη η ισχύς της υπ’ αριθμόν 18 παρ. 1 του ΚΕΟΛ της 
εταιρείας, μέχρι την έγκριση του νέου ΚΕΟΛ. 

2) Στις 03/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 340/03.08.18) απεστάλη επιστολή από τη Ρ.Α.Λ. προς 
την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με αντικείμενο την παροχή των αναφερθέντων επί της εν λόγω αποφάσεως 
εγγράφων. 

3) Στις 16/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 817/16.08.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 
7295/16.08.18 επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., συνοδευόμενη από: α) το με αριθ. 9-3/13.07.18 Πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., β) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 6498/16.07.18 έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. προς 
τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και Ο.Φ.Ε., γ) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 
6779/25.07.18 έγγραφο της ΟΜ.Υ.Λ.Ε., δ) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 6768/25.07.18 έγγραφο 
της Ο.Φ.Ε., ε) την με αριθ. 6794/26.07.18 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος 
Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στ) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 7222/10.08.18 έγγραφο του 
Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ζ) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 
7247/13.08.18 έγγραφο της Ο.Φ.Ε., η) το με αριθ. πρωτ.ΟΛΘ 7250/13.08.18 έγγραφο της 
ΟΜ.Υ.Λ.Ε., και θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 7289/16.08.18 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. και 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

4) Στις 19/09/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 410/19.09.18) απεστάλη επιστολή από τη Ρ.Α.Λ. προς 
την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με αντικείμενο την παροχή πρόσθετων στοιχείων, και συγκεκριμένα αυτά 
των πρακτικών του Δ.Σ. αναφορικά με την παροχή εξουσιοδότησης προς την Εκτελεστική 
Επιτροπή και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

5) Στις 20/09/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 923/24.09.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 
8207/22.9.18 επιστολή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
(Συνημμένο υπ’ αριθ. Σ6), συνοδευόμενη από: α) το με αριθ. 9-3/13.07.18 Πρακτικό της 
Εκτελεστικής Επιτροπής της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., β) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 6498/16.07.18 έγγραφο 
του Προέδρου Δ.Σ. προς τις συνδικαλιστικές οργανώσεις ΟΜ.Υ.Λ.Ε. και Ο.Φ.Ε., γ) το με 
αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 6779/25.07.18 έγγραφο της ΟΜ.Υ.Λ.Ε., δ) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 
6768/25.07.18 έγγραφο της Ο.Φ.Ε., ε) την με αριθ. 6794/26.07.18 απόφαση του Προέδρου 
Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στ) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 7222/10.08.18 
έγγραφο του Προέδρου Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ζ) το με αριθ. 
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πρωτ. ΟΛΘ 7247/13.08.18 έγγραφο της Ο.Φ.Ε., η) το με αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 7250/13.08.18 
έγγραφο της ΟΜ.Υ.Λ.Ε., θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 7289/16.08.18 απόφαση του Προέδρου Δ.Σ. 
και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε και ι) το με αριθ. 7411/11.09.18 Πρακτικό του 
Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ιδίως 

τα Άρθρα 112 και 113, όπως ισχύει. 

2) Ο Ν.4532/2018 (Α’ 63) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 

και άλλες διατάξεις» Άρθρο 15. 

3) O N.4522/2018 (Α’ 39) «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και 

κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και άλλες 

διατάξεις». 

4) Το Ν.Δ.3789 της 25-9/12-10-57 (Α’ 210) «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως ενίων 

διατάξεων της Εργατικής Νομοθεσίας». 

5) Ο Ν.1767/1988 (Α’ 63) «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις - Κύρωση 

της 135ης διεθνούς σύμβασης εργασίας». 

6) Ο Ν.1876/1990 (Α’ 27) «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις και άλλες διατάξεις». 

7) Ο Ν.2639/1998 (Α’ 205) «Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας και άλλες διατάξεις». 

8) Ο Ν.3996/2011 (Α’ 170) «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις 

θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις». 

9) Η υπ’ αριθ. Πράξη 6 της 28.02.2012 (Α’ 38) του Υπουργικού Συμβουλίου «Ρύθμιση θεμάτων 

για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν.4046/2012». 

10) Ο Ν.2688/1999 (Α’ 40) «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες». 

11) O N.2987/2002 (Α’ 27) «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν.959/1979 «Περί Ναυτικής 

Εταιρείας» (ΦΕΚ Α 192) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Ναυτιλίας». 
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12) Η απόφαση 5212.4/01/2003 (Β’ 14) του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας «Παράτασης των 

προθεσμιών των παρ. 1, 2 και 3 των άρθρων τετάρτου και ενάτου του Ν.2688/1999 (Α’ 40)». 

13) Η απόφαση με αριθμό 5115.01/05/2003 (Β’ 1203) των Υπουργών Οικονομίας και 

Οικονομικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας «Έγκριση 

Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “Οργανισμός 

Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.)». 

14) Η απόφαση με αριθμό 5115.01/04/2012 (Β’ 1443) των Υπουργών Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5115.01/05/2003 κοινής 

υπουργικής απόφασης «Έγκριση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας 

με την επωνυμία “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.).» (ΦΕΚ Β’ 1203)». 

15) Η απόφαση με αριθμό 4726/20.4.2011 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2979/20.05.2011) του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) «Κανονισμός 

Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

16) Η απόφαση με αριθμό 5174/09.07.2012 (Β’ 2202/26.07.2012) του Διοικητικού Συμβουλίου 

της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) «Τροποποίηση διατάξεων του 

Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

17) Η απόφαση με αριθμό 5432/17.4.2013 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2530/29.04.2013) του Διοικητικού 

Συμβουλίου της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) «Τροποποίηση του 

άρθρου 18 του Β’ Κεφαλαίου του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

18) Η ανακοίνωση καταχώρισης της υπ’ αρ. 17/3129/17.04.2001 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 2388/30-.04.2001) 

απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης έγκρισης της τροποποίησης καταστατικού της 

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει της από 11.04.2001 απόφασης της έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων. 

19) Η ανακοίνωση καταχώρισης της υπ’ αρ. 17/8212/26.09.2001 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 6084/17.07.2001) 

απόφασης του Νομάρχη Θεσσαλονίκης έγκρισης της τροποποίησης και κωδικοποίησης 

καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ύστερα από τη τροποποίηση του Ν.2688/99 (καταστατικό) 

από τους νόμους 2881/2001 και 2892/2001, δυνάμει της από 21.06.2001 απόφασης της 

έκτακτης Γ.Σ. των μετόχων. 

20) Η ανακοίνωση καταχώρισης της υπ’ αρ. Κ2-8756/18.07.2002 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 7634/19.07.2002) 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας α) έγκρισης της 

τροποποίησης άρθρων καταστατικού, β) διαγραφής άρθρων, και γ) επαναρίθμηση άρθρων 

του καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει της από 17.06.2002 απόφασης Γ.Σ. των μετόχων. 

21) Η ανακοίνωση καταχώρισης της υπ’ αρ. Κ2-11744/27.09.2002 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 9944/30.09.2002) 

απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας α) έγκρισης της 
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τροποποίησης άρθρων καταστατικού, β) προσθήκη όγδοου κεφαλαίου, και γ) 

κωδικοποίηση καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει της από 23.08.2002 απόφασης Γ.Σ. των 

μετόχων. 

22) Η υπ’ αρ. 84877 (Α.Ε. Ε.Π.Ε. 4911/06.08.2013) ανακοίνωση καταχώρισης της υπ’ αρ. Κ2-

5147/07.08.2013 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας έγκρισης 

της τροποποίησης άρθρων καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δυνάμει της από 27.06.2013 

απόφασης τακτικής Γ.Σ. των μετόχων. 

23) Το καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. , το οποίο έχει καταχωρηθεί στη μερίδα ΓΕΜΗ της 

εταιρείας Ο.Λ.Θ. Α.Ε και αρ. ΓΕΜΗ 58231004000 την 14/02/2018 με ΚΑΚ 1329753. 

24) Ο Ν.2690/1999 (Α’ 45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 

όπως ισχύει. 

25) Το ΠΔ 19/2016 (Α΄ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

26) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 

1000.00/44060/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

27) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 

(Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

28) Η ΥΑ 2063/δ1 632 (Β’ 266) «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους 

προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας (ΣΕΠΕ)». 

29) Ο Ν.4488/2017 (Α’ 137) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές 

διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες 

και άλλες διατάξεις». 

30) Ο Η υπ’ αριθμόν 508/2017 απόφαση του Αρείου Πάγου, δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ 

(707449). 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στοιχεία τίθεται εν αμφιβόλω αν η υπ’ αριθμόν 
6794/26.07.2018 απόφαση του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμόν 7289/16.08.2018 απόφαση του ιδίου, με την 
οποία αρχικά τέθηκε σε αναστολή το Άρθρο 18 παρ. 1 του ΚΕΟΛ, και εν συνεχεία 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του Άρθρου 72 του ΓΚΠ και του Άρθρου 21 του ΚΕΟΛ, είναι 
σύμφωνη με το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Κεφάλαια απόφασης: 

Α. Νομικό νομολογικό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Ν.2688/1999 

ΙΙ. Γενικός Κανονισμός Προσωπικού 

ΙΙΙ. Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

ΙV. Ν.4522/2018 κυρωτικός και κωδικοποιητικός της Σύμβασης Παραχώρησης 

Β. Πραγματικά Περιστατικά – Συμπεράσματα 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες». 

Το ιδρυθέν με το Ν.Δ.2551/1953 (ΦΕΚ Α’ 229) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την 
επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης», δυνάμει του Άρθρου 6 του Β’ Κεφαλαίου 
του Ν.2688/1999 μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το καταστατικό τέθηκε 
αρχικά με το Άρθρο 8 του ιδίου νόμου. 

Ακολούθως, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καθορίστηκαν με το Άρθρο 12 του 
Καταστατικού, μεταξύ άλλων, όπως και η αρμοδιότητα της σύνταξης και έγκρισης του 
ΚΕΟΛ, σύμφωνα με τις περιπτώσεις (ιζ) και (ιη), και η αρμοδιότητα της σύνταξης ΓΚΠ, 
σύμφωνα με την περίπτωση (ιζ). Της σύνταξης των ανωτέρω κειμένων Κανονισμών, 
προηγείται η σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
των υπαλλήλων και των λιμενεργατών, κατόπιν πρότασης του Διευθύνοντος Συμβούλου. 

Στο Άρθρο 9 παρ. 1 του εν λόγω νόμου, προβλέπεται η έκδοση του ΚΕΟΛ από το Δ.Σ. της 
εταιρείας, όπως τούτος έχει συνταχθεί από το Δ.Σ., κατόπιν λήψεως σύμφωνης γνώμης των 
συνδικαλιστικών οργανώσεων και της προτάσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου. Η δε 
απόφαση του Δ.Σ. δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στη δε παρ. 2 του ιδίου 
Άρθρου ρυθμίζεται η αντίστοιχη διαδικασία για την έκδοση του ΓΚΠ. Εν προκειμένω, ο 
προαναφερθείς Κανονισμός (ΓΚΠ) συντάσσεται ως ορίζει το Καταστατικό, και κατόπιν 
εγκρίνεται με απόφαση των αρμοδίων Υπουργών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Επιπροσθέτως, ο νόμος έθετε προθεσμία ενός έτους για την σύνταξη και θέση σε εφαρμογή 
των ανωτέρω Κανονισμών από την δημοσίευσή του. Η προθεσμία αυτή αρχικά 
παρατάθηκε, με την διάταξη του Άρθρου 13 του Ν.2987/2002, μέχρι το τέλος του 2002, ενώ 
με την ΥΑ 5212.4/01/2003 παρατάθηκε για ένα ακόμη έτος, ήτοι μέχρι την 31η 12.2003. 

ΙΙ. Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Α.Ε.». 

Ο ΓΚΠ εγκρίθηκε στις 18.08.2003, από τους Υπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών, 
Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και Εμπορικής Ναυτιλίας, και 
δημοσιεύθηκε στις 26.08.2003. Προ της εγκρίσεώς του, τηρήθηκε η προσήκουσα κατ’ 
Άρθρον 9 του Ν.2688/1999 διαδικασία σύνταξής του, ήτοι με έγγραφο του Προέδρου της 
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Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εζητήθησαν και ελήφθησαν, προ της τελικής σύνταξης με απόφαση του Δ.Σ., οι 
γνώμες των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων, της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων Λιμένος 
Ελλάδος (εφεξής: ΟΜ.Υ.Λ.Ε.) και της Ομοσπονδίας Φορτοεκφορτωτών Ελλάδος (εφεξής: 
Ο.Φ.Ε.). Τέλος, το κείμενο εστάλει στους συναρμοδίους Υπουργούς, οι οποίοι το ενέκριναν, 
και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. 

Στο ΓΚΠ μεταξύ άλλων προβλέπονται αναλυτικά ζητήματα προσωπικού, όπως οι όροι 
πρόσληψης και αξιολόγησης του προσωπικού, της διάρκειας σύμβασης εργασίας και γενικά 
των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων, της υπηρεσιακής εξέλιξης και κάθε 
είδους υπηρεσιακών μεταβολών, της λύσης εργασίας, το πειθαρχικό δίκαιο, διαδικασία και 
οργάνων πειθαρχικού ελέγχου, χρόνος εργασίας, υπερωριακή απασχόληση, άδειες, 
ασθένειες εργαζομένων, θέματα εκπαίδευσης, όρων εργασίας, αμοιβών και παροχών και 
της συμμετοχής των εργαζομένων στα συλλογικά όργανα της Εταιρείας, που ρυθμίζουν 
θέματα εργασιακών σχέσεων. Τέλος, στα Άρθρα 72 επ. του Κανονισμού (ΓΚΠ) ορίζονταν οι 
αναθέσεις στην ιεραρχία, η λύση της εργασιακής σχέσης και τελικές και μεταβατικές 
διατάξεις. Το δε ακροτελεύτιο Άρθρο (84) του εν λόγω Κανονισμού όριζε ότι τούτος 
τροποποιείται σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 3 και 4 του Ν.2688/1999, ήτοι με έκδοση 
νεότερης Υπουργικής Απόφασης. Ο ΓΚΠ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει τροποποιηθεί μία φορά, οπότε 
και εξεδόθη η υπ’ αριθ. 5115.01/04/2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση, για ήσσονος 
σημασίας ζήτημα. 

Στο Άρθρο 1 παρ. 3 του προαναφερθέντος Κανονισμού ορίζεται ότι «Μετά την κατάρτισή 
του ο Κανονισμός αυτός με φροντίδα της Διοίκησης της ΟΛΘ ΑΕ διανέμεται σε όλο το 
προσωπικό και τους νεοπροσλαμβανομένους χορηγείται με την υπογραφή της σύμβασης 
εργασίας οι οποίοι δηλώνουν εγγράφως ότι αποδέχονται το περιεχόμενό του, το οποίο 
συμπληρώνει την ατομική τους σύμβαση». 

Στο Άρθρο 2 παρ. 5 του εν λόγω Κανονισμού, προβλέπεται η έκδοση του ΚΕΟΛ της Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε., ο οποίος ρυθμίζει την εσωτερική διάρθρωση και οργανωτική δομή των Υπηρεσιών, την 
στελέχωση σε κλάδους και κατηγορίες υπηρεσιών, ιεραρχική δομή, θέσεις ανά κατηγορία, 
και τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα. 

Με το Άρθρο 72 του ΓΚΠ, το οποίο αντικαθίσταται με τις υπό έλεγχο πράξεις και 
αποφάσεις, ορίζεται ότι «1. Η ανάθεση θέσης στην ιεραρχία ενεργείται με βάση τα τυπικά 
και ουσιαστικά προσόντα του προσωπικού, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από 
τον παρόντα Κανονισμό και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.… 
…3. Οι απαιτούμενες προϋποθέσεις πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία που περιέχονται στο 
προσωπικό μητρώο του εργαζομένου. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:… …γ) 
Προϋπηρεσία στον ΟΛΘ (άλλη προϋπηρεσία), δ) άσκηση καθηκόντων προϊσταμένου,… …5. 
Την επιλογή και κάλυψη των θέσεων όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας που αναφέρονται 
στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, πλην των θέσεων Γενικών Διευθυντών και 
Διευθυντών, διενεργεί ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Την επιλογή των Γενικών Διευθυντών διενεργεί το Δ.Σ. της Εταιρείας. Την 
επιλογή των Διευθυντών διενεργεί το Δ.Σ., με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, 
ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου… …7. Χρόνος που απαιτείται για την 
ανάθεση θέσης στην ιεραρχία είναι: α) Για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος 
επιπέδου διδακτορικού, οκταετής υπηρεσία στον ΟΛΘ, προκειμένου για θέσεις Διευθυντών, 
και πενταετής υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις λοιπές θέσεις ιεραρχίας. β) Για τους κατόχους 
μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master, εννεαετής υπηρεσία στον ΟΛΘ, προκειμένου 
για θέσεις Διευθυντών, και εξαετής υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις λοιπές θέσεις ιεραρχίας. γ) 
Για τους κατόχους Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), δεκαετής υπηρεσία στον ΟΛΘ, 
προκειμένου για θέσεις Διευθυντών, και επταετής υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις λοιπές θέσεις 
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ιεραρχίας. δ) Για τους πτυχιούχους Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δεκαετής υπηρεσία στον 
ΟΛΘ για τις θέσεις ιεραρχίας, και δεκαπενταετής υπηρεσία για θέσεις Διευθυντών. ε) Για 
τους κατόχους τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δεκαπενταετής 
υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις θέσεις ιεραρχίας, πλην των θέσεων Διευθυντών.» 

ΙΙΙ. Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της «Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» 

Ο εν ισχύ ΚΕΟΛ τέθηκε δυνάμει της υπ’ αριθ. 4726/20.04.2011 απόφασης του Δ.Σ. της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με το Άρθρο 9 παρ. 1 του Ν.2688/1999 και το Άρθρο 2 παρ. 5 του 
ΓΚΠ, αφού πρώτα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ζήτησε τη γνώμη 
των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ΟΜΥΛΕ και ΟΦΕ, και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος 
Α.Ε.-Ε.Π.Ε. με αριθμό 2979 στις 20.05.2011. Εν συνεχεία, τροποποιήθηκε δυνάμει της υπ’ 
αριθ. 5174/09.07.2012 απόφασης του Δ.Σ. (ΦΕΚ Β 2202), και της υπ’ αριθ. 5432/17.04.2013 
απόφασης του Δ.Σ. (ΦΕΚ Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 2530). 

Σύμφωνα με το Άρθρο 18 παρ. 1 του εν ισχύει ΚΕΟΛ «Η επιλογή σε θέση προϊσταμένου 
οργανικής μονάδας ενεργείται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του 
προσωπικού και τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό και από το 
Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Εταιρείας.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ιδίου Κανονισμού, ορίζονται οι διαδικασίες πρόσληψης 
Διευθυντικών Στελεχών και Αξιολόγησης της Απόδοσής τους, και συγκεκριμένα: «1. 
Διαδικασίες πρόσληψης για Διευθυντικά Στελέχη λαμβάνουν χώρα μόνο για τη θέση των 
Γενικών Διευθυντών. 2. Οι Γενικοί Διευθυντές είναι ανώτατα στελέχη της εταιρείας, 
επιλέγονται μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών διοίκησης του προσωπικού της εταιρείας 
ή εκτός αυτού και ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από πρόταση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου. 3. Οι Γενικοί Διευθυντές αξιολογούνται από το Διευθύνοντα 
Σύμβουλο της Εταιρείας τουλάχιστον ετησίως επί τη βάση των τεθέντων 
προσυμφωνηθέντων στόχων. 4. Οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων τοποθετούνται 
στις αντίστοιχες θέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΚΕΟΛ και τον εκάστοτε ισχύοντα 
Γενικό Κανονισμό Προσωπικού.» 

IV. Ν.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης 
σε ενιαίο κείμενο της από Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις». 

Η ΣΠ έθεσε νεότερο πλαίσιο για την λειτουργία και την οργάνωση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία 
ασκεί τις εκ νέου ρυθμισθείσες αρμοδιότητες και εξουσίες, της επί του συνόλου της 
δραστηριότητάς της. 

Συγκεκριμένα, η ΣΠ προβλέπει διατάξεις αναφορικά με την θέσπιση Κανονισμών 
Προσωπικού, αντιστοίχων προς τον ΓΚΠ και τον ΚΕΟΛ, ορίζοντας την διαδικασία θέσπισης 
και έκδοσής τους, όπως εξετάζεται κατωτέρω. 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 5 «Διοικητικές και κανονιστικές λειτουργίες» του 
κυρωτικού Ν.4522/2018, ορίζεται ότι: «Από την έκδοση του παρόντος νόμου και με την 
επιφύλαξη διαφορετικής ειδικής ρύθμισής του, ανακαλούνται, καταργούνται ή 
στερούνται ισχύος: α) διατάξεις νόμων με ειδική εφαρμογή στην “Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και/ή στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, υπό τη μορφή της 
προκατόχου νομικής οντότητας δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), στο βαθμό που απονέμουν 
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αρμοδιότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” να 
υιοθετεί, να εισάγει, να θεσπίζει, να εκδίδει, να καθιερώνει ή να τροποποιεί κανονιστικές 
διατάξεις και κανονισμούς λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των 
διατάξεων του ν. 390/1914, των νομοθετικών διαταγμάτων 4463/1930, 2551/1953, 
449/1970 ή/και 377/1974, όπως ισχύουν, …, στ) εκτελεστικοί κανόνες ή κανονισμοί 
λειτουργίας που έχουν εκδοθεί από τα αρμόδια όργανα της “Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και/ή τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης, στο μέτρο που έλκουν την 
ισχύ τους από οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες διατάξεις.» 

Με την παρ. 2 του ιδίου Άρθρου (5), εισάγεται η πρώτη εξαίρεση από τον ανωτέρω κανόνα, 
σύμφωνα με την οποία: «2. Η ως άνω παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στους κανόνες και 
στους κανονισμούς στους οποίους αναφέρεται το άρθρο 1.7(γ) της κυρούμενης Σύμβασης 
Παραχώρησης, για τη χρονική περίοδο και υπό τις προϋποθέσεις που προσδιορίζονται 
ειδικότερα στη Σύμβαση Παραχώρησης». Το προαναφερθέν Άρθρο αφορά την ισχύ των 
Διατηρουμένων Κανονισμών, οι οποίοι, κατά κύριο λόγο, αποτελούν Κανονισμούς 
Τιμολογιακής Πολιτικής και απαριθμούνται στο Παράρτημα 1.7 της ΣΠ. 

Μία ειδικότερη ρύθμιση περιλαμβάνεται στο Άρθρο 12 του κυρωτικού νόμου, υπό τον τίτλο 
«Διαδικαστικές και τελικές διατάξεις», σύμφωνα με την παρ. 2 του οποίου «Με την 
επιφύλαξη των όρων της Σύμβασης Παραχώρησης που κυρώνεται δυνάμει του παρόντος: α) 
Ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ”Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ο οποίος εγκρίθηκε με την με υπ αριθμ. 
5115/1.5.2003 κ.υ.α. των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εμπορικής Ναυτιλίας (Β 1203), διατηρείται σε ισχύ μέχρι 
την αναθεώρησή του από το Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και την αντικατάστασή του κατά τις 
ισχύουσες, κάθε φορά, γενικές διατάξεις περί ιδιωτικών επιχειρήσεων και εκμεταλλεύσεων, 
και β) ο Κανονισμός Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της εταιρείας 
“Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 
4726/20.4.2011 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΑΕ, ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ. 
2979/20.5.2011) διατηρείται σε ισχύ μέχρι την αναθεώρηση και αντικατάστασή του με 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.». 

Περαιτέρω, αναφορικά με το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στο 
Άρθρο 1.7 της ΣΠ προβλέπεται ότι: «Κατά την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: (α) πλην ρητής 
πρόβλεψης στην παρούσα Σύμβαση, ο ΟΛΘ θα υπόκειται και θα υπάγεται στις διατάξεις της 
παρούσας Σύμβασης και σε όλους τους νόμους, τους κανονισμούς και διατάγματα, που εν 
γένει ισχύουν κατά καιρούς για λιμένες εντός της επικράτειας της Ελληνικής Δημοκρατίας, 
συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, επί του παρόντος, των διατάξεων του Νόμου 2971/2001 
(ΦΕΚ A’ 285/19.12.2001), του Νόμου 3622/2007 (ΦΕΚ Α’ 281/20.12.2007), του Κώδικα 
Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (Νομοθετικό Διάταγμα 187/1973, ΦΕΚ Α’ 261/1973), του 
Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ A’ 102/29.4.2013) και του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94/27.5.2016), 
όπως έκαστος ισχύει 

(β) με την επιφύλαξη των Άρθρων 1.7 (γ) και 1.8, οποιεσδήποτε διατάξεις νόμων ή 
κανονισμών, που εφαρμόζονται ειδικά για τον ΟΛΘ και παρέχουν στον ΟΛΘ το δικαίωμα 
θέσπισης, έκδοσης, εφαρμογής ή τροποποίησης κανόνων ή κανονισμών, 
συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των διατάξεων του Αναγκαστικού Νόμου 2251/1953 
(ΦΕΚ Α’ 229/27.8.1953), όπως εκάστοτε ισχύει, θα θεωρούνται ως ανακληθείσες, 
καταργηθείσες ή ακυρωθείσες, είτε η εν λόγω ακύρωση επιβεβαιώνεται ρητά από τον 
Κυρωτικό Νόμο που προβλέπεται στο Άρθρο 1.1(α) είτε όχι και  
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(γ) έως ότου εκδοθούν αναθεωρημένοι κανονισμοί (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, 
κανονισμών τιμολογιακής πολιτικής) σε σχέση με τον Λιμένα Θεσσαλονίκης σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση από το αρμόδιο όργανο του ΟΛΘ μετά από την Ημερομηνία Έναρξης 
Ισχύος, μόνο οι ειδικοί κανονισμοί λιμένων και ο κανονισμός υπό τον τίτλο «Κανονισμός και 
Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών της Εταιρίας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε.)» όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας Σύμβασης και 
παρατίθενται στο Μέρος Ι (Διατηρούμενοι Κανονισμοί) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 1.7 (οι 
Υφιστάμενοι Κανονισμοί ) θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται και θα και θα παραμείνουν σε 
πλήρη ισχύ. 

1.8 Η σύναψη και η θέση σε ισχύ της παρούσας Σύμβασης δε θα επηρεάσει την εγκυρότητα 
ή τη δεσμευτική ισχύ κανονισμών που υιοθετήθηκαν με αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΟΛΘ και σχετίζονται με την εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της 
επιχείρησης, καθώς και με θέματα προσωπικού. Τέτοιοι κανονισμοί, συμπεριλαμβανομένου 
ιδίως του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας, του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και 
Λειτουργίας και του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, θα εφαρμόζονται μέχρι να 
αναθεωρηθούν ή αντικατασταθούν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΘ 
σύμφωνα με τις εφαρμοστέες νομοθετικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν σχετικά με τις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις». 

Τέλος, σύμφωνα με το Παράρτημα 1.8 της ΣΠ, αναφέρεται ότι: «Κανονισμοί που 
υιοθετήθηκαν με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΘ και σχετίζονται με την 
εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της επιχείρησης, καθώς και με θέματα προσωπικού, 
συμπεριλαμβανομένου ειδικότερα του Κανονισμού Υγιεινής και Ασφάλειας, του 
Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και του Γενικού Κανονισμού 
Προσωπικού, θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι να αναθεωρηθούν ή αντικατασταθούν με 
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΛΘ σύμφωνα με τις εφαρμοστέες 
νομοθετικές διατάξεις που εκάστοτε ισχύουν σχετικά με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις». 

Επομένως, όπως προκύπτει από την παράθεση του ανωτέρω πλαισίου νομοθετικών 
διατάξεων και κανονιστικών πράξεων, τα ζητήματα της υπηρεσιακής κατάστασης του 
προσωπικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ρυθμίζονται μέχρι σήμερα από την υπ’ αριθμόν 
5115.01/05/2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία ενέκρινε το ΓΚΠ, όπως αυτή έχει 
τροποποιηθεί. Η δε ΣΠ, και κυρίως η ρητή διάταξη του Κυρωτικού Νόμου, ρητά και 
αδιάστικτα, αφ’ ενός διατηρεί την ισχύ της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, και δεν την 
καταργεί ρητά, χορηγεί δε, το δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να προβεί 
στην αναθεώρηση ή και αντικατάσταση του ΓΚΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί ιδιωτικών 
επιχειρήσεων διατάξεις. 

Εν προκειμένω, η Σύμβαση Παραχώρησης μετέφερε την αρμοδιότητα της έκδοσης του ΓΚΠ 
από τους συναρμοδίους Υπουργούς προς στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ως προς την 
διαδικασία για την θέσπιση του Κανονισμού, εφαρμόζεται το πλέγμα διατάξεων του 
εργατικού δικαίου, το οποίο ισχύει γενικά για την κατάρτιση των κανονισμών εργασίας στις 
ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα το Άρθρο 1 του Ν.Δ.3789/1957, ως ισχύει σήμερα, «1. Επιχειρήσεις, 
Εκμεταλλεύσεις ή Εργασίαι εν γένει, ανεξαρτήτως της νομικής μορφής αυτών ή του εις ον 
αύται ανήκουσι, φυσικού ή νομικού προσώπου (Δημόσιον, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή 
Ιδιωτικού Δικαίου, Δήμοι, Κοινότητες, Οργανισμοί, Ιδρύματα κλπ.), απασχολούσαι 
προσωπικόν μεγαλύτερον των εβδομήκοντα προσώπων, οφείλουσι να καταρτίσωσι κατά 
την διαδικασίαν του παρόντος, κανονισμόν εργασίας, ρυθμίζονται κατά τους κειμένους 
νόμους τας εν τη εκτελέσει της εργασίας διαμορφουμένας σχέσεις μεταξύ αυτών και του 
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πάσης φύσεως προσωπικού των, του συνδεομένου μετά τούτων δια σχέσεως εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου οι επιχειρήσεις.», ενώ σύμφωνα δε με την παρ. 2 του ιδίου Άρθρου, «Οι 
κανονισμοί εργασίας δεν αποτελούν συμπλήρωσιν της ατομικής συμβάσεως εργασίας, εάν 
δεν έχουν εγκριθή κατά την διαδικασίαν του παρόντος και δεν είναι ανά πάσαν στιγμήν 
ανηρτημένοι εις εμφανή και προσιτά δια τους εργαζομένους σημεία του τόπου εργασίας.». 
Συνεπώς, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. επέχει την εκ του νόμου υποχρέωση να καταρτίσει εσωτερικό 
κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει ζητήματα εργασιακά, και ο οποίος υποβάλλεται για έγκριση 
προς το αρμόδιο όργανο της Διοίκησης. Αρμόδιο όργανο για την έγκριση των εσωτερικών 
κανονισμών εργασίας επιχειρήσεων, έχει καταστεί δυνάμει του Άρθρου 2 παρ. 2 περ. ια του 
Ν.3996/2011, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό Εργασίας. 
Με το ίδιο Άρθρο, επεκτάθηκε η υποχρέωση κατάρτισης κανονισμών σε επιχειρήσεις που 
απασχολούν προσωπικό άνω των σαράντα ατόμων. 

Σύμφωνα δε με την διάταξη του Άρθρου 12 παρ. 4 περ. α του Ν.1767/1988, προβλέπεται η 
συμμετοχή συμβουλίων εργαζομένων στην κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού, ενώ το 
δεύτερο εδάφιο της ιδίας παραγράφου προβλέπει την «σύνταξη γραπτής συμφωνίας, η 
οποία ισχύει από την κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και 
έχει κανονιστική ισχύ. Η συμφωνία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συμβουλίου 
Εργαζομένων». Τέλος, εφαρμόζονται και οι διατάξεις του Ν.1876/1990, όπως και της 
Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό 6/2012, ως ισχύουν σήμερα, αναφορικά με 
την αντιπροσωπευτικότητα των συνδικαλιστικών οργανώσεων και την διάρκεια της 
υπογραφείσας Συλλογικής Σύμβασης. 

Τέλος, και σύμφωνα δε με την πάγια νομολογία του Αρείου Πάγου, από τις ανωτέρω 
διατάξεις, συνάγεται ότι όροι του με ισχύ νόμου εφαρμοζόμενου κανονισμού εργασίας 
αποτελούν υποχρεωτικό περιεχόμενο της συμβάσεως εργασίας του μισθωτού και, συνεπώς 
σύμβαση εργασίας μισθωτού, ο οποίος προσχωρεί σε τέτοιο κανονισμό περιέχει κάθε όρο 
που προβλέπεται στον τελευταίο. Το δε πεδίο εφαρμογής του κανονισμού εργασίας 
καλύπτει όλους τους απασχολουμένους στην επιχείρηση που αφορά (ΑΠ 508/2017). Η δε 
μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, επιφέρει εκ του νόμου, πρόστιμο σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Άρθρου 24 του Ν.3966/2011, όπως ενδεχομένως, σε περιπτώσεις υποτροπής, 
τον αποκλεισμό του από δημόσιες συμβάσεις και χρηματοδοτήσεις, σύμφωνα με το 
Ν.4488/2017. 

Β. Πραγματικά Περιστατικά – Συμπεράσματα 

Στην εξεταζόμενη υπόθεση, αρχικά, με το Πρακτικό της Εκτελεστικής επιτροπής, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος εξουσιοδοτήθηκε προκειμένου να αποστείλει επιστολή, προς τις δύο 
αντιπροσωπευτικότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις, με αντικείμενο την αναστολή της υπ’ 
αριθμόν 18 διάταξης του ΚΕΟΛ, με σκοπό την κάλυψη θέσεων προϊσταμένων οργανικών 
μονάδων από μη υπαλλήλους της εταιρείας, ως προσωρινό μέτρο και μέχρι την έκδοση του 
νεότερου ΓΚΠ. Ο δε ΓΚΠ σύμφωνα με το ανωτέρω πρακτικό της Εκτελεστικής Επιτροπής 
επρόκειτο να τεθεί υπ’ όψιν των εργαζομένων εντός μηνός Ιουλίου του έτους 2018. Στο 
πλαίσιο που καθόρισε η ανωτέρω εξουσιοδοτική απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο 
Διευθύνων Σύμβουλος απέστειλε επιστολή προς την Ομοσπονδία Φορτοεκφορτωτών 
Ελλάδος και την Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, με αντικείμενο την αναστολή 
του Άρθρου 18 παρ. 1 του ΚΕΟΛ. Η αναστολή προκύπτει ότι λαμβάνεται ως προσωρινό 
μέτρο, μέχρι την έγκριση και θέση σε ισχύ του νεότερου Κανονισμού Προσωπικού της 
Εταιρείας. Τέλος, υποβλήθηκε προθεσμία επτά ημερών για την διατύπωση της γνώμης εκ 
μέρους των δύο οργανώσεων. 
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Αμφότερες οργανώσεις ανταποκρίθηκαν, και απέστειλαν η μεν ΟΦΕ την από 25.07.2018 
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της, η δε ΟΜ.Υ.Λ.Ε., στην από 25.07.2018 επιστολή της, 
εξέφρασε συγκεκριμένες αντιρρήσεις, όμως, εν όψει του μεταβατικού χαρακτήρα της 
ρύθμισης, ενέκρινε την αναστολή της διάταξης του ΚΕΟΛ. 

Ακολούθως, εξεδόθη η αρχική πράξη, ήτοι η υπ’ αριθμόν 6794/26.07.2018 απόφαση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, η οποία ανέστειλε την εφαρμογή του Άρθρου 18 παρ. 1 του 
ΚΕΟΛ, προκειμένου να δυνηθούν να καταλάβουν θέσεις στην ανώτατη ιεραρχία Διευθυντές 
με προϋπηρεσία εκτός της εταιρείας. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και στην συνέχεια, ήτοι η αποστολή επιστολής από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο προς τις δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις, με αντικείμενο την επί 
τούτου αντικατάσταση συγκεκριμένων διατάξεων του ΓΚΠ και του ΚΕΟΛ εκθέτοντας ρητά 
τον σκοπό των προτεινόμενων διατάξεων. 

Σε αντίθεση με την πρώτη διαδικασία, το δεύτερο αίτημα είναι ορισμένο, και ρητά 
εκτίθεται, πέραν του σκοπού, η δέσμευση της εταιρείας για την εφαρμογή των 
προτεινόμενων ρυθμίσεων. 

Συγκεκριμένα, προκύπτει από το κείμενο ότι η σκοπούμενη τροποποίηση άρει τον 
αποκλεισμό των υποψηφίων για την στελέχωση των διευθυντικών θέσεων των 
προερχομένων εκτός της εταιρείας, όμως δεν αποκλείει τους ήδη υπαλλήλους από τη 
συμμετοχή στην διαδικασία πλήρωσης. Ο σκοπός αυτός είναι νόμιμος, αφού αποτελεί 
τρόπο στελέχωσης και επιλογής Διευθυντών που εφαρμόζουν αντίστοιχες ιδιωτικές 
εταιρείες του μεγέθους και δυναμικής της Ο.Λ.Θ.Α.Ε. 

Επιπλέον, νομίμως η εταιρεία προέβην στην τροποποίηση συγκεκριμένων διατάξεων, 
καθώς η ΣΠ προβλέπει την αρμοδιότητα αναθεώρησης, η οποία έγκειται στην σημειακή 
τροποποίηση διατάξεων που δεν εναρμονίζονται με την οργάνωση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως 
αμιγώς ιδιωτικού δικαίου εταιρείας και εκμετάλλευσης, όσο και την πλήρη αντικατάσταση 
του κειμένου των Κανονισμών. 

Το άρθρο 72 του ΓΚΠ διαμορφώνεται μετά την τροποποίησή του ως εξής:  

«1. Η ανάθεση θέσης στην ιεραρχία ενεργείται με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
του προσωπικού , σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται από τον παρόντα Κανονισμό 
και από τον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας… …3. Οι απαιτούμενες 
προϋποθέσεις πρέπει να βασίζονται στα στοιχεία που περιέχονται στο προσωπικό μητρώο 
του εργαζομένου. Ιδιαίτερα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα:… …γ) Προϋπηρεσία στον 
ΟΛΘ ή σε άλλο φορέα, επιχείρηση ή εκμετάλλευση (άλλη προϋπηρεσία), δ) άσκηση 
καθηκόντων προϊσταμένου στον ΟΛΘ ή σε άλλο φορέα, επιχείρηση ή εκμετάλλευση,…. …5. 
Την επιλογή και κάλυψη των θέσεων όλων των βαθμίδων της ιεραρχίας που αναφέρονται 
στον Κανονισμό Οργάνωσης και Λειτουργίας, πλην των θέσεων Γενικών Διευθυντών και 
Διευθυντών, διενεργεί ο Διευθύνων Σύμβουλος, μετά από γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Την επιλογή των Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών διενεργεί το Διοικητικό 
Συμβούλιο. Την επιλογή των Διευθυντών διενεργεί το Δ.Σ. , με εισήγηση του 
Διευθύνοντος Συμβούλου, ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.4… …7. 
Χρόνος που απαιτείται για την ανάθεση θέσης στην ιεραρχία είναι: α) Για τους κατόχους 

                                                           
4 Η διακριτή γραφή αποτυπώνει την απαλειφή του συγκεκριμένου εδαφίου ή των αντίστοιχων 

χωρίων. 
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μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου διδακτορικού, οκταετής υπηρεσία στον ΟΛΘ, 
προκειμένου για θέσεις Διευθυντών, και πενταετής υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις λοιπές 
θέσεις ιεραρχίας. β) Για τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος επιπέδου Master, 
εννεαετής υπηρεσία στον ΟΛΘ, προκειμένου για θέσεις Διευθυντών, και εξαετής υπηρεσία 
στον ΟΛΘ για τις λοιπές θέσεις ιεραρχίας. γ) Για τους κατόχους Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης(ΠΕ), δεκαετής υπηρεσία στον ΟΛΘ, προκειμένου για θέσεις Διευθυντών, και 
επταετής υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις λοιπές θέσεις ιεραρχίας. δ) Για τους πτυχιούχους 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δεκαετής υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις θέσεις ιεραρχίας, και 
δεκαπενταετής υπηρεσία για θέσεις Διευθυντών. ε) Για τους κατόχους τίτλου σπουδών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), δεκαπενταετής υπηρεσία στον ΟΛΘ για τις θέσεις 
ιεραρχίας, πλην των θέσεων Διευθυντών.» 

Με αυτό το περιεχόμενο, η ρύθμιση αυτή ως αφορά την τροποποίηση των διατάξεων του 
Άρθρου 72 του Γ.Κ.Π. φαίνεται αρχικά νόμιμη. Η τροποποίηση των υποπεριπτώσεων της 
παραγράφου 3, εξισώνει δύο κατηγορίες υποψηφίων, οι οποίες εξακολουθούν να φέρουν 
αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και εξυπηρετείται πληρέστερα ο αρχικός 
εταιρικός σκοπός, η επιλογή μεταξύ περισσοτέρων καταλλήλων υποψηφίων. 

Στην παράγραφο 5 του ΓΚΠ, ορίζεται η αρμοδιότητα και η διαδικασία για την επιλογή των 
Γενικών Διευθυντών και των Διευθυντών, η οποία γίνεται ενιαία από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της εταιρείας, και καταργείται η ειδική διαδικασία επιλογής των Διευθυντών 
μετά από εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, και γνώμη του Υπηρεσιακού 
Συμβουλίου. Η ρύθμιση αυτή κατ’ αρχήν φαίνεται νόμιμη, εφόσον εξυπηρετείται ο σκοπός 
της δυνατότητας στελέχωσης διευθυντικών θέσεων και από υποψηφίους εκτός της 
εταιρείας, ενώ για την διάταξη αυτή έχει προηγηθεί η σύμφωνη γνώμη επί του 
περιεχομένου των ρυθμίσεων από τις δύο συνδικαλιστικές οργανώσεις. Η δε κατάργηση 
της απλής γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου είναι κατάλληλο μέτρο, εφόσον αποτελεί 
έμμεσο περιορισμό της υποβολής υποψηφιότητας από ενδιαφερομένους εκτός εταιρείας. 
Ταυτόχρονα η γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν αποτελεί αρμοδιότητα καίριας 
σημασίας για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού, ήτοι η κατάργηση της γνώμης δεν 
καθιστά το Υπηρεσιακό Συμβούλιο ανενεργό ή άνευ αντικειμένου σε σύγκριση με το 
σύνολο των αρμοδιοτήτων του οι οποίες ασκούνται σύμφωνα με τον εν ισχύει ΓΚΠ. 

Τέλος, οι τροποποιήσεις των υποπεριπτώσεων της παραγράφου 7, η οποία καθορίζει τον 
απαιτούμενο χρόνο για την ανάθεση θέσης Διευθυντή ή άλλης θέσης στην ιεραρχία της 
εταιρείας, ουσιαστικά άρουν τον περιορισμό υπέρ των υποψηφίων εκτός της εταιρείας 
μόνο για τις Διευθυντικές θέσεις. Εν προκειμένω, η συγκεκριμένη ρύθμιση δεν φαίνεται ότι 
βαίνει πέραν των ορίων που δύναται, να τροποποιήσει, ιδιαίτερα ως προς την ανάθεση 
άλλων θέσεων στην ιεραρχία της εταιρείας. Άλλωστε, οι διατάξεις αυτές έχουν οριστεί ως 
μεταβατικού χαρακτήρα, και δεν συνδυάζονται με τροποποιήσεις άλλων συναφών 
διατάξεων που ορίζουν την αρμοδιότητα και διαδικασία επιλογής των θέσεων 
Προϊσταμένων. Όπως άλλωστε και η ΟΜ.Υ.Λ.Ε. διατύπωσε, οι Προϊστάμενοι των υπολοίπων 
μονάδων τοποθετούνται σύμφωνα με όσα ήδη προβλέπονται, και επομένως η εξίσωση του 
χρόνου υπηρεσίας στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ή σε άλλη εταιρεία, ή φορέα για την κάλυψη των 
Διευθυντών, δεν αποτελεί πρόδηλα άνισο όρο σε βάρος του υπάρχοντος προσωπικού. 

Ομοίως, σύμφωνα με την ΣΠ (περιλαμβανομένου και του Παραρτήματος αυτής), το 
Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για την αναθεώρηση ή αντικατάσταση του Κανονισμού 
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της εταιρείας. Η δε κοινή διαδικασία 
αναθεώρησης που τηρήθηκε, καλύπτει τις απαιτήσεις του νόμου αναφορικά με την 
σύνταξη εταιρικών Κανονισμών εργασίας και την τηρούμενη διαδικασία. Επί του 
περιεχομένου, το Άρθρο 21 του ΚΕΟΛ, τροποποιείται ως εξής: «1. Διαδικασίες πρόσληψης 
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για Διευθυντικά Στελέχη λαμβάνουν χώρα μόνο για τη θέση των Γενικών Διευθυντών και 
Διευθυντών. 2. Οι Γενικοί Διευθυντές και οι Διευθυντές είναι ανώτατα και ανώτερα 
αντίστοιχα στελέχη της εταιρείας, επιλέγονται μεταξύ των εξειδικευμένων στελεχών 
διοίκησης του προσωπικού της εταιρείας ή εκτός αυτού και ορίζονται από το διοικητικό 
συμβούλιο μετά από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου. 3. Οι Γενικοί Διευθυντές και οι 
Διευθυντές αξιολογούνται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας τουλάχιστον 
ετησίως επί τη βάση των τεθέντων προσυμφωνηθέντων στόχων. 4. Οι προϊστάμενοι των 
οργανικών μονάδων τοποθετούνται στις αντίστοιχες θέσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα από 
τον ΚΕΟΛ και τον εκάστοτε ισχύοντα Γενικό Κανονισμό Προσωπικού.» 

Οι ανωτέρω αλλαγές είναι στο ίδιο πνεύμα με τις τροποποιήσεις του ΓΚΠ και απολύτως 
αναγκαίες προκειμένου να λειτουργήσουν στην πράξη, ενώ δεν φαίνεται ροδήλως ότι 
υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο, το οποίο θέτει ο αρχικός σκοπός της εταιρείας, ο οποίος 
έγκειται στην προσωρινή ρύθμιση και ανάθεση Διευθυντικών θέσεων και σε υποψηφίους 
εκτός εταιρείας, όπως ισχύει και εφαρμόζουν ιδιωτικές εταιρείες αντίστοιχου μεγέθους. 

Τέλος, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ελήφθη η απόφαση έγκρισης των δύο 
αποφάσεων του Διευθύνοντος Συμβούλου και επικυρώθηκε το περιεχόμενό τους. 
Επομένως, νομίμως έχει προηγηθεί η διαδικασία της διαβούλευσης και καλώς 
τροποποιήθηκε ο ΓΚΠ και ο ΚΕΟΛ, αρκεί εντός της νομίμου προθεσμίας να υποβληθεί προς 
κύρωση προς το αρμόδιο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να κάνει ομόφωνα δεκτό ότι α) η ακολουθούμενη από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διαδικασία, οι 
ουσιαστικές αλλαγές στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας και στο 
Γενικό Κανονισμό Προσωπικού κρίνονται σύννομοι με τη ΣΠ, τις διατάξεις του κυρωτικού 
νόμου της ΣΠ και τον τρόπο λειτουργίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως πλέον αμιγούς ιδιωτικής 
εταιρίας και β) την θέση της εν θέματι υπόθεσης στο αρχείο. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ 68/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 9 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση επιστολής του Επικεφαλής Δ.Α.Λ.–Θ. περί του προκηρυχθέντος 

από 9ης Ιουλίου 2018 ανοιχτού διεθνή διαγωνισμού της Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού. 

 

Την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 39η

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 Ημερησίας 
Διατάξεως. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείς   

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά 
στην επιστολή του κ. Επικεφαλής του Περιφερειακού Γραφείου της Δημόσιας Αρχής 
Λιμένων Θεσσαλονίκης (εφεξής: Δ.Α.Λ.–Θ.) (με αρ. πρωτ. ΔΑΛ-Θ 14/16.07.18), με 
την οποία τέθηκαν υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) 
παρατηρήσεις επί των όρων του προκηρυχθέντος από 09.07.2018 ανοιχτού διεθνή 
διαγωνισμού, τιτλοφορηθέντα «THPA S.A. CALL FOR TENDER FOR THE AWARD OF 
SERVICES OF INDEPENDENT ENGINEER - IN ACCORDANCE WITH THE PROVISIONS OF 
THE CONCESSION AGREEMENT BETWEEN THE HELLENIC REPUBLIC (HR) AND 
THESSALONIKI PORT AUTHORITY S.A. (THPA S.A.), REGARDING THE USE AND 
EXPLOITATION OF CERTAIN AREAS AND ASSETS WITHIN THE PORT OF 
THESSALONIKI», της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) 
για την επιλογή Ανεξάρτητου Μηχανικού (εφεξής: ΑΜ), σύμφωνα με τις διατάξεις 
της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) της από 2 
Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 
Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ) μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου (εφεξής: ΕΔ) και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο κ. Πρόεδρος επισημαίνει την ανάγκη 
ενίσχυσης της συνεργασίας της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και των Υπηρεσιών αυτής με την Αρχή, 
ήδη σε προληπτικό επίπεδο, για τις ενέργειες που σχετίζονται με την εφαρμογή των 
διατάξεων της ΣΠ, δυνάμει του Άρθρο 2 της ΣΠ, του Παραρτήματος 2.2 της ΣΠ και 
του Ν.4389/2016. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την 
από 25.09.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε 
αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου 
θέματος και την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι αφορά την 
τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης 
και τη συμμόρφωση προς τους χρηματοοικονομικούς στόχους» και σύμφωνα με το 
Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. 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». Ομοίως με το Άρθρο 132 του 
ιδίου Νόμου «…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:… …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 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

296 

 

αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από 
τη Ρ.Α.Λ.». 

Επιπλέον, το Άρθρο 132 παρ. 1 αα, ορίζει ότι «…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 την Ρ.Α.Λ.». Περαιτέρω, στην παρ. 3 του 
ιδίου Άρθρου ορίζεται ρητά ότι «Η Ρ.Α.Λ. ασκεί ως εντολοδόχος του Ελληνικού 
Δημοσίου, κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι συναφής με την Σύμβαση 
Παραχώρησης και δεν έχει ρητά απονεμηθεί σε κάποια υπηρεσία ή φορέα του, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά…». 

Με τα εκτεθέντα εντός της ανωτέρω επιστολής, ο κ. Επικεφαλής Δ.Α.Λ.-Θ., αιτήθηκε 
για τις ενέργειες, μεταξύ άλλων και της Αρχής (Ρ.Α.Λ.), καθώς σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα της εν λόγω επιστολής, η εν θέματι διακήρυξη περιέχει όρους με 
τους οποίους «…κατά τη γνώμη της υπηρεσίας μας, φαλκιδεύονται τα κριτήρια 
επιλογής» και οι απαιτούμενες προδιαγραφές συμμετοχής των υποψηφίων είναι 
περισσότερες «…από αυτές που επακριβώς προβλέπονται στο Παράρτημα 27.3 της 
παρούσας Σύμβασης με πιθανή συνέπεια τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων». 

Η διαδικασία ανάδειξης ΑΜ στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε., υπαγορεύεται από την ΣΠ και κατά 
συνέπεια σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην 
αρμόδια όχι μόνον να υποβάλλει παρατηρήσεις αλλά και να λάβει οποιαδήποτε 
πρόσφορα μέτρα για την ορθή τήρηση της διαδικασίας ή απόφαση επί του εν 
θέματι ζητήματος. Συνεπώς, παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση η εν θέματι 
υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 16/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 706/16.07.18) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. η 
προαναφερθείσα επιστολή του Επικεφαλής Δ.Α.Λ.–Θ. (με αρ. πρωτ. ΔΑΛ-Θ 
14/16.07.18), με την οποία αιτείται για τις ενέργειες της Αρχής, καθώς σύμφωνα με 
τα διαλαμβανόμενα της ανωτέρω επιστολής, η εν θέματι διακήρυξη περιέχει όρους 
με τους οποίους «…κατά τη γνώμη της υπηρεσίας μας, φαλκιδεύονται τα κριτήρια 
επιλογής» και οι απαιτούμενες προδιαγραφές συμμετοχής των υποψηφίων είναι 
περισσότερες «…από αυτές που επακριβώς προβλέπονται στο Παράρτημα 27.3 της 
παρούσας Σύμβασης με πιθανή συνέπεια τον περιορισμό του αριθμού των 
υποψηφίων». 

2) Στις 03/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/03.08.18) εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς 
την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με την οποία εζήτησε την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη 
διαδικασία «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση ανεξάρτητου 
μηχανικού» του Αναθέτοντα Φορέα (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) και συγκεκριμένα «…επί ποίων 
κανονιστικών πράξεων ή διατάξεων στηρίχθηκε η έκδοση της πρόσκλησης 
ενδιαφέροντος ΟΛΘ ΑΕ». 
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3) Στις 09/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 346/09.08.18) εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς 
την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με την οποία εζήτησε την παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τη 
διαδικασία «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση ανεξάρτητου 
μηχανικού» του Αναθέτοντα Φορέα (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) αναφορικά με των επί της ουσίας 
της εν λόγω προσκλήσεως όρων και διατάξεων. 

4) Στις 16/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 813/16.08.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή, με τα 
συνημμένα σε αυτή στοιχεία, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σε 
απάντηση της με αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 339/03.08.18 επιστολής της Αρχής. 

5) Στις 20/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 820/20.08.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή, με τα 
συνημμένα σε αυτή στοιχεία, του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σε 
απάντηση της με αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 346/09.08.18 επιστολής της Αρχής. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, ιδίως τα άρθρα 113 και 132. 

2) Ο Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 
τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 
Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. και άλλες διατάξεις». 

3) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’45), όπως ισχύει. 

4) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018, (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Νομικό και εταιρικό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Ν.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.». 
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Επί τη βάσει του Άρθρου 9 παρ. 1 του Ν.4522/2018, με τον οποίο κυρώθηκε η από 
2ας  Φεβρουαρίου 2018 ΣΠ, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «…δύναται να συνάπτει συμβάσεις για την 
εκτέλεση έργων και για την παροχή υπηρεσιών, στο πλαίσιο της άσκησης των 
δικαιωμάτων και της εκπλήρωσης των υποχρεώσεών της από τη Σύμβαση 
Παραχώρησης, καθώς επίσης και να υποπαραχωρεί σε τρίτους δικαίωμα χρήσης και 
εκμετάλλευσης τμημάτων της Λιμενικής Ζώνης, σύμφωνα με τα άρθρα 9.3 και 12 
της Σύμβασης Παραχώρησης». 

Επί τη βάσει του Άρθρου 9 παρ. 2 του Ν.4522/2018, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Κατά τη 
διαδικασία επιλογής των αντισυμβαλλομένων για τους σκοπούς της προηγούμενης 
παραγράφου, η “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” υποχρεούται να τηρεί τις 
αρχές της διαφάνειας, της δημοσιότητας, της ίσης μεταχείρισης και της 
απαγόρευσης διάκρισης. Οι υποχρεώσεις της παρούσας παραγράφου δεν 
επηρεάζονται και δεν περιορίζονται από όποιους τυχόν σχετικούς εσωτερικούς 
κανονισμούς ήθελε υιοθετηθούν από την “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” 
ούτε και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης 
Α.Ε.” με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Σύμβαση Παραχώρησης». 

Ως εκ τούτου, η σχετική δράση της εταιρείας εντάσσεται σε καθορισμένο και 
εξαιρετικό κανονιστικό πλέγμα μέσω της ίδιας της ΣΠ από το οποίο προκύπτει ότι 
δεν υπάγεται σε διατάξεις που διέπουν την κατάρτιση δημοσίων συμβάσεων. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 27.1 της ΣΠ «Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 27 θα 
ισχύουν για τον Αρχικό Ανεξάρτητο Μηχανικό και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό 
Απόδοσης (έκαστος και ξεχωριστά ο Ανεξάρτητος Μηχανικός)». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 27.3 της ΣΠ «Εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία 
Έναρξης Ισχύος, ο Αρχικός Ανεξάρτητος Μηχανικός θα επιλεγεί: (α) μέσω κατάλληλα 
δημοσιοποιηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, διενεργούμενης από τον ΟΛΘ 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
Υποπαραχωρήσεων· και (β) μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι: (i) έχουν επαρκή και 
κατάλληλη εμπειρία και εξοικείωση με έργα και παραχωρήσεις ανάλογου μεγέθους 
και κλίμακας στον τομέα των λιμενικών/θαλάσσιων έργων, και (ii) έχουν στη 
διάθεσή τους τα προσόντα που προβλέπονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.3». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12.1 της ΣΠ, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «…δικαιούται να χρησιμοποιεί 
εργολάβους, παρόχους υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά, παρόχου 
υπηρεσιών διαχείρισης) ή άλλα τρίτα πρόσωπα, είτε συνδέονται με τον ΟΛΘ είτε όχι 
(οι Υπεργολάβοι), προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της 
παρούσας Σύμβασης, καθώς και για την πραγματοποίηση οποιωνδήποτε εργασιών 
στον Χώρο του Λιμένα. Με την επιφύλαξη του Άρθρου 12.14, οποιαδήποτε σύμβαση 
με Υπεργολάβο (η Υπεργολαβία) θα συνάπτεται, ανανεώνεται, παρατείνεται ή 
τροποποιείται μόνο υπό εύλογους όρους αγοράς». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 12.2 της ΣΠ, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. «Εντός εκατόν ογδόντα (180) 
ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο ΟΛΘ θα υιοθετήσει με απόφαση του 
αρμόδιου διοικητικού οργάνου του και θα δημοσιεύσει σειρά δεσμευτικών 
εταιρικών κανονισμών (οι Κανονισμοί Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
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Υποπαραχωρήσεων), που θα ισχύουν για τις Υπεργολαβίες, τους Υπεργολάβους, τις 
Υποπαραχωρήσεις (πλην των Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας) και τους 
Υποπαραχωρησιούχους του ΟΛΘ, ενώ θα δύναται κατά καιρούς να ενημερώνει, 
τροποποιεί ή συμπληρώνει τους Κανονισμούς Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων 
και Υποπαραχωρήσεων. Οι Κανονισμοί Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
Υποπαραχωρήσεων θα περιλαμβάνουν τις ισχύουσες διαδικασίες για τη 
δημοπράτηση Υπεργολαβιών και Υποπαραχωρήσεων, την επιλογή Υπεργολάβων και 
Υποπαραχωρησιούχων καθώς και οποιαδήποτε συναφή ζητήματα. Ο ΟΛΘ θα 
διασφαλίζει ότι οι Κανονισμοί Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
Υποπαραχωρήσεων: (α) παραθέτουν διαφανείς και εύληπτους κανόνες και 
διαδικασίες, που συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της αναλογικότητας, της μη 
διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, (β) παραθέτουν εύλογους και βασισμένους 
στην αγορά όρους και κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών διαδικασιών 
δημοπράτησης και επιλογής, καθώς και για τον καθορισμό των διαδικασιών που 
αναμένεται να ισχύουν για συγκεκριμένο τύπο Υπεργολαβίας ή Υποπαραχώρησης, 
(γ) δημοσιεύονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην τρέχουσα εκδοχή τους και 
παραμένουν διαθέσιμοι μετά από τη δημοσίευση για επισκόπηση από 
υφιστάμενους και εν δυνάμει Υπεργολάβους (η δημοσίευση στην εταιρική 
ιστοσελίδα του ΟΛΘ, σε περίοπτη, ευχερώς αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη θέση θα 
θεωρείται ότι εκπληρώνει τον εν λόγω σκοπό), (δ) προβλέπουν τον αυτοδίκαιο 
αποκλεισμό κάθε προσώπου που είναι υποψήφιος Υπεργολάβος ή/και υποψήφιος 
Υποπαραχωρησιούχος ή μέλος κοινοπραξίας ή κοινοπραξία που είναι υποψήφιος 
Υπεργολάβος ή/και υποψήφιος Υποπαραχωρησιούχος, εάν μία ή περισσότερες από 
τις περιστάσεις ή κριτήρια που απαριθμούνται στο Μέρος Ι (Κριτήρια Αποκλεισμού) 
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 12.2 (Υποχρεωτικές Αρχές για Υπεργολάβους & 
Υποπαραχωρησιούχους) συντρέχουν στο εν λόγω πρόσωπο (ε) περιλαμβάνουν 
διατάξεις που επιτρέπουν στην ΟΛΘ τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την 
παρακολούθηση της συμμόρφωσης των προσώπων που είναι υποψήφιοι 
αντισυμβαλλόμενοι ή/και των αντισυμβαλλομένων του ΟΛΘ, στο πλαίσιο 
Υπεργολαβιών ή/και Υποπαραχωρήσεων, με τις ισχύουσες υποχρεώσεις τους στο 
πλαίσιο των διεθνών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εργατικών συμβάσεων που 
απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙ (Πεδία Διαρκούς Εποπτείας) του παραρτήματος 12.2 
(Υποχρεωτικές Αρχές για Υπεργολάβους & Υποπαραχωρησιούχους) και του 
παρέχουν την δυνατότητα, ενδεχομένως, να επιβάλλει κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά (κατά περίπτωση) και του αποκλεισμού των 
υποψηφίων οικονομικών φορέων ή/και τη λύση της Υπεργολαβίας ή/και της 
Υποπαραχώρησης, και (στ) εφαρμόζονται στην πράξη με συνέπεια». 

ΙΙ. Εταιρικά Έγγραφα και Αποφάσεις ΔΣ και Εκτελεστικής Επιτροπής Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Επί τη βάσει του Άρθρου 10 του νέου Καταστατικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το οποίο 
κυρώθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 12.02.2018 και δημοσιεύθηκε 
νομίμως στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.Μ.Η.) στις 14.02.2018 με Κ.Α.Κ. 1329753, 
ορίζονται οι εξουσίες του Διοικητικού Συμβουλίου ως ακολούθως: 

«Άρθρο 10 – Εξουσίες Διοικητικού Συμβουλίου· 
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1. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει χωρίς κανένα περιορισμό 
(με εξαίρεση τα θέματα που ρητά ορίζεται ρητά ότι ανήκουν στην αρμοδιότητα της 
Γενικής Συνέλευσης) για οποιαδήποτε πράξη που αφορά στη Διοίκηση της Εταιρείας, 
στη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού 
της, καθώς και να εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. 

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται να αναθέτει την άσκηση μέρους ή συνόλου των 
εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
ή και σε μη μέλη, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε τρίτους, ορίζοντας την 
έκταση των εξουσιών που ανατίθενται. Τα πρόσωπα στα οποία έχουν ανατεθεί οι 
παραπάνω εξουσίες δεσμεύουν την εταιρεία ως αντιπρόσωποι αυτής κατά το μέτρο 
των εξουσιών που τους έχουν ανατεθεί». 

Κατά τη συνεδρίαση στις 16.04.2018, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα 
να εξουσιοδοτήσει «…τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και την 
Εκτελεστική Επιτροπή, όπως αναθέσουν σε εξωτερικό Σύμβουλο την εκπόνηση 
σχεδίου Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών της 
εταιρείας και την υποβολή του μέχρι τα μέσα Μαΐου 2018, εγκρίνουν τον Κανονισμό 
και τον ανακοινώσουν σε επόμενο Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε». 

Κατά τη συνεδρίαση στις 04.05.2018, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
αποφάσισε ομόφωνα να «…εγκρίνει την τελική διάρθρωση του σχεδίου του 
Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών και ορίζει να 
αποσταλούν οι προτάσεις τους στην εταιρεία Deloitte για να ληφθούν υπόψη και να 
ενσωματωθούν στη σύνταξη του τελικού σχεδίου». 

Κατά τη συνεδρίαση στις 11.05.2018, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
αποφάσισε ομόφωνα να «…εγκρίνει το τελικό σχέδιο του Κανονισμού Ανάθεσης 
Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών, όπως αυτό επισυνάπτεται στο παρόν 
Πρακτικό. Η τελική του μορφή θα διαμορφωθεί και θα δημοσιευθεί έως 19.09.2018, 
ημερομηνία υποχρεωτικής υιοθέτησης και δημοσίευσης από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. των 
Κανονισμών Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων, 
σύμφωνα με το άρθρο 12.2 της Σύμβασης Παραχώρησης». 

Κατά τη συνεδρίαση στις 27.06.2018 του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ο Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. «…έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. προς 
ενημέρωση τα εξής: 1. κατ’ εφαρμογή της αριθ. 7367/16.04.2018 προηγούμενης 
απόφασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εγκρίθηκε στην από 11/5/2018 συνεδρίαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής (αρ. Πρακτικού 2-6/11.5.2018), ο Κανονισμός Ανάθεσης 
Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών για τη διαδικασία των διαγωνισμών». 

Β. Επί μέρους Συμπεράσματα 

Δυνάμει του Άρθρου 27.3 της ΣΠ και με δεδομένη ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
της ΣΠ την 23η Μαρτίου 2018, προκύπτει ότι η καταληκτική από την ΣΠ ημερομηνία 
επιλογής, «…μέσω κατάλληλα δημοσιοποιηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, 
διενεργούμενης από τον ΟΛΘ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ανάθεσης 
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Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων…», AM είναι η 23η Σεπτεμβρίου 
2018. Ένεκα ότι η δήλη ημέρα είναι Κυριακή η εν λόγω προθεσμία μετατίθεται για 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 24η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα. 

Επί του πρώτου, κατ’ Άρθρον 27.3 της ΣΠ, όρου «…μέσω κατάλληλα 
δημοσιοποιηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας…» αναφέρονται τα εξής: Η Ο.Λ.Θ. 
Α.Ε. ανήρτησε, στην εταιρική ιστοσελίδα της, την εν θέματι προκήρυξη την 9η 
Ιουλίου 2018. Tην 17η Ιουλίου 2018 προέβη σε ανακοίνωση περί παρατάσεως 29 
ημερών, αναφορικά με την προθεσμία υποβολής τελικών φακέλων προσφορών εκ 
μέρους των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων, ορίζοντας ως νέα καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προαναφερθέντων προσφορών την 23η Αυγούστου 
2018. Περαιτέρω, προέβη σε διευκρινίσεις και διορθώσεις σε γραμματικά 
σφάλματα, με αντίστοιχη διαδικασία δημοσίευσης, την 11η Ιουλίου 2018. Ως εκ 
τούτου ο συμβατικός περί επιλογής όρος «…μέσω κατάλληλα δημοσιοποιηθείσας 
διαγωνιστικής διαδικασίας…» που θέτει το Άρθρο 27.3 της ΣΠ κρίνεται ότι 
εκπληρούται. 

Επί του Δεύτερου, κατ’ Άρθρον 27.3 της ΣΠ, όρου «…σύμφωνα με τους Κανονισμούς 
Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων…» αναφέρεται ότι 
τούτο χρήζει περαιτέρω ουσιαστικό και διαδικαστικό έλεγχο. 

Δυνάμει του Άρθρου 12.2 της ΣΠ και με δεδομένη ως Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος 
της ΣΠ την 23η Μαρτίου 2018, προκύπτει ότι η καταληκτική από την ΣΠ ημερομηνία 
«…υιοθέτησης με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου… …και 
δημοσίευσης… …Κανονισμών… (…Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
Υποπαραχωρήσεων),…», είναι η 19η Σεπτεμβρίου 2018. 

Επί του πρώτου, κατ’ Άρθρον 12.2 της ΣΠ, όρου «…υιοθέτησης με απόφαση του 
αρμόδιου διοικητικού οργάνου…» αναφέρονται τα εξής: Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 
δύναται, σύμφωνα με το καταστατικό της, να «…αναθέτει την άσκηση μέρους ή 
συνόλου των εξουσιών του σε ένα ή περισσότερα πρόσωπα, σε μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε μη μέλη, σε υπαλλήλους της εταιρείας ή και σε 
τρίτους, ορίζοντας την έκταση των εξουσιών που ανατίθενται...» Επί τη βάσει της 
προαναφερθείσας προβλέψεως, το Δ.Σ. με την υπ’ αριθ. Απόφαση 
7367/16.04.2018, αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει «…τον Πρόεδρο και 
Διευθύνοντα Σύμβουλο ή/και την Εκτελεστική Επιτροπή, όπως αναθέσουν σε 
εξωτερικό Σύμβουλο την εκπόνηση σχεδίου Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών 
Συμβάσεων και Προμηθειών της εταιρείας και την υποβολή του μέχρι τα μέσα 
Μαΐου 2018, εγκρίνουν τον Κανονισμό και τον ανακοινώσουν σε επόμενο 
Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε». Επί τη βάσει της προαναφερθείσας αποφάσεως, η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με το υπ’ αριθ. 2-6/11.05.2018 Πρακτικό της, «…εγκρίνει 
το τελικό σχέδιο του Κανονισμού Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
Προμηθειών, όπως αυτό επισυνάπτεται στο παρόν Πρακτικό. Η τελική του μορφή θα 
διαμορφωθεί και θα δημοσιευθεί έως 19.09.2018, ημερομηνία υποχρεωτικής 
υιοθέτησης και δημοσίευσης από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. των Κανονισμών Ανάθεσης 
Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12.2 της 
Σύμβασης Παραχώρησης». Ακολούθως, Κατά την από 27ης Ιουνίου 2018 συνεδρίαση 
του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. «…έθεσε 
υπόψη των μελών του Δ.Σ. προς ενημέρωση τα εξής: 1. κατ’ εφαρμογή της αριθ. 
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7367/16.04.2018 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ./Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εγκρίθηκε στην από 
11/5/2018 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (αρ. Πρακτικού 2-6/11.5.2018), 
ο Κανονισμός Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Προμηθειών για τη 
διαδικασία των διαγωνισμών». Κατά συνέπια ο συμβατικός περί υιοθέτησης όρος 
«…με απόφαση του αρμόδιου διοικητικού οργάνου…» που θέτει το Άρθρο 12.2 της 
ΣΠ κρίνεται ότι εκπληρούται. 

Επί του δεύτερου, κατ’ Άρθρον 12.2 της ΣΠ, όρου «…δημοσίευσης… …Κανονισμών» 
αναφέρεται ότι η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ανήρτησε, στην εταιρική ιστοσελίδα της, τον 
Κανονισμό Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων την 19η 
Σεπτεμβρίου 2018. Ως εκ τούτου ο συμβατικός περί εμπροθέσμου δημοσιεύσεως 
όρου «…δημοσίευσης… …Κανονισμών…» που θέτει το Άρθρο 12.2 της ΣΠ κρίνεται 
ότι εκπληρούται. 

Επί των λοιπών προτάσεων της Δ.Α.Λ.-Θ., κρίνεται ότι το κανονιστικό πλαίσιο που 
θέτει η ΣΠ αναφορικά με την προκήρυξη, υπογραφή και εκτέλεση της Σύμβασης ΑΜ 
είναι αρκετά σαφές ως προς τις υποχρεώσεις και δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου 
μέρους, χωρίς ανάγκη περαιτέρω επεξήγησης ή διευκρίνισης. Ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά αναφέρονται τα άρθρα 27.6 και 27.8 (στ) της ΣΠ, όπως και το άρθρο 
2.2.1 της εν θέματι Προκήρυξης ΑΜ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) Η πρόσκληση ενδιαφέροντος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την υποβολή προσφορών για την 
ανάθεση εργασιών σε ΑΜ και κάθε έγγραφο που συνοδεύει αυτήν, ενδείκνυται να 
είναι συνταγμένα και στην Ελληνική Γλώσσα, όπως επίσης και οι προσφορές των 
υποψηφίων αναδόχων της υπηρεσίας αυτής. Σύμφωνα με το Άρθρο 30.12 (ε) της ΣΠ 
«Ανεξάρτητα από την πιθανή χρήση δεύτερης γλώσσας στη συναλλακτική σχέση των 
Μερών, η επίσημη και επικρατούσα γλώσσα για την παρούσα Σύμβαση και το 
σύνολο των συμβατικών σχέσεων αναφορικά με την εφαρμογή της θα είναι, σε 
κάθε περίπτωση, τα Ελληνικά.». Εν προκειμένω, τμήμα των συμβατικών σχέσεων 
αποτελεί και η εν θέματι Προκήρυξη ως προσυμβατικό στάδιο της εν λόγω 
εκπορευόμενης από την ΣΠ διαδικασία. H ύπαρξη παράλληλου κειμένου και στην 
ελληνική γλώσσα, η οποία σύμφωνα Άρθρο 30.12(ε) της ΣΠ αποτελεί και την 
επίσημη και επικρατούσα γλώσσα για την παρούσα Σύμβαση για το σύνολο των 
συμβατικών σχέσεων των Μερών (η σύμβαση του ΑΜ προσυπογράφεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο ή τον αρμόδιο φορέα του ΕΔ), αποτελεί απλή εργασία συνήθη 
στις διεθνείς συμβάσεις. 

β) Το κριτήριο απαίτησης ελαχίστου κύκλου εργασιών 25 εκ. € από τον υποψήφιο 
ανάδοχο, λαμβανομένων υπ’ όψιν της σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας των κατ’ 
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άρθρο 7 της ΣΠ Υποχρεωτικών Επενδύσεων, τις οποίες καλείται να παρακολουθήσει 
προσηκόντως ο ΑΜ και για λογαριασμό του ΕΔ, εκτιμάται μεν ως υψηλό για την 
εγχώρια αγορά, πλην όμως προσήκον για τα καθήκοντα του ΑΜ και το διεθνή 
χαρακτήρα της διαδικασίας. 

γ) Τον έλεγχο της κατάλληλης υπαγωγής και προσήκουσας εφαρμογής των διατάξεων 
του Άρθρου 27.3 της ΣΠ. 

δ) Περαιτέρω, η πρόβλεψη για Κοινοπρακτικό σχήμα του ΑΜ (με διασταλτική 
ερμηνεία της ΣΠ) (βλ. έγγραφο ΔΑΛ-Θ και Άρθρο 2.3.2. της Προκήρυξης του ΑΜ της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κρίνεται ότι δεν θίγει τυχόν δυνατότητα ανάθεσης υπεργολαβικών 
εργασιών από τον ανάδοχο, λόγω της σπουδαιότητας και πολυπλοκότητας των 
εργασιών και καθηκόντων του ΑΜ, όπως ισχυρίζεται στο έγγραφο της η ΔΑΛ-Θ, τη 
στιγμή δε που ο εκάστοτε υπεργολάβος υποχρεούται να πληροί αντίστοιχα κριτήρια 
επιλογής με τον κύριο του έργου. 

Τέλος, η Αρχή επισημαίνει ότι το τελικό προς υπογραφή κείμενο της Σύμβασης ΑΜ 
θα πρέπει να συνταχθεί στην Ελληνική και τούτο θα αποτελέσει το υπερισχύον 
κείμενο, δυνάμει και του Άρθρου 30.12(ε) της ΣΠ. 

  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ 69/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 0 η
 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση Καταγγελίας τεχνικής εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε ως αναδόχου 

του έργου με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ», της Οργανισμός Λιμένος 
Κέρκυρας Α.Ε. 

 

Την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 40η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς   

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά την υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 243/07.02.18 επιστολή του κ. του ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗ νόμιμου εκπροσώπου 
και διαχειριστή της τεχνικής εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (εφεξής: Καταγγέλλουσα), 
αναδόχου του έργου που προκήρυξε η Οργανισμός Λιμένος Κερκύρας Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε.) με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ 
ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ», με την οποία κοινοποιήθηκε στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
(εφεξής: Ρ.Α.Λ.) η Ένσταση που υπέβαλε η Καταγγέλλουσα ενώπιων του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε. κατά της με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 απόφασης έκπτωσης της Τεχνικής 
Υπηρεσίας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά 
την από 03.10.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, 
τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 15/06/2017 προκηρύχθηκε, από την Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., ανοικτός 
ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου, με τίτλο 
«Αποκατάσταση λειτουργικών βαθών και παράκτιας περιοχής χερσαίας λιμενικής ζώνης της 
Ρόδας (Π.Δ.Ε. 2016ΣΕ18900064)» και εκτιμώμενη αξία «150.431,59 Ευρώ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.)», με ανάρτηση του κειμένου της διακήρυξης στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (εφεξής: ΚΗΜΔΗΣ), με Μοναδικό 
Κωδικό – ΑΔΑΜ: 17PROC001534748 – (Περιγραφή με όρους CPVS [45241000-8]-
Κατασκευαστικές εργασίες για λιμάνια) – και καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών την 20η Ιουλίου 2017. 

2) Στις 19/10/2017, στα γραφεία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., υπεγράφη από τα μέρη, ήτοι: μεταξύ των 
νομίμων εκπροσώπων α) της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., συμβατικώς καλούμενη ως εργοδότης και β) της 
Μιχαήλ Μιάρης & ΣΙΑ Ε.Ε., συμβατικώς καλούμενη ως ανάδοχος, η Σύμβαση Κατασκευής 
του εν θέματι Έργου. 

3) Στις 09/11/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2742/5.0/09.11.17 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλλε στην Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αίτημα έγκρισης χρονοδιαγράμματος του 
έργου, το οποίο αίτημα ο Αναθέτων Φορέας (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) απεδέχθη στις 13.11.2017. Το 
προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα (2017) ορίζει ως χρόνο εγκατάστασης του εργολάβου την 
περίοδο από 20.10.2017 έως 10.11.2018, μετά το πέρας της οποίας άρχεται η περίοδος των 
εργασιών, ήτοι από 10.11.2017 έως 06.12.2017, χρόνος που ταυτίζεται με τη λήξη της 
διάρκειας ισχύος της Σύμβασης. 

4) Στις 10/11/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2748/1.6.5/10.11.17 έγγραφο, το Κεντρικό 
Λιμεναρχείο Κέρκυρας, όρισε τις περικλειόμενες από συγκεκριμένα στίγματα περιοχές ως 
θέσεις απόρριψης των βυθοκορημάτων του λιμένα Ρόδας και εζήτησε την παροχή 
σύμφωνης γνώμης από α) τη Διεύθυνση Λιμενικών & Κτιριακών Υποδομών του ΥΝΑΝΠ, β) 
την Υδρογραφική Υπηρεσία του ΠΝ, γ) το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

306 

 

Νήσων και δ) το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. 

5) Στις 27/11/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2831/5.0/27.11.17 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλλε στον Αναθέτοντα Φορέα αίτημα έγκρισης του 1ου λογαριασμού Πιστοποίησης 
Πληρωμής Εκτελεσμένων Εργασιών. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
ισχυρίζεται ότι έχει εκτελεστεί περί το α) 40,5% των εκσκαφών του πυθμένα θαλάσσης σε 
εδάφη κατηγορίας Β (ΛΙΜ 1210), ήτοι: 6.479,2 εκ των εγκεκριμένων 16.000 m3 και β) 40,3% 
των θαλάσσιων μεταφορών, ήτοι: 19.337 εκ των εγκεκριμένων 48.000 m3Nmile. Ο 
προαναφερθείς λογαριασμός δεν φέρει την υπογραφή του Αναθέτοντος Φορέα. 

6) Στις 01/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2878/5.0/01.12.17 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλε στον Αναθέτοντα Φορέα αίτημα παράτασης προθεσμίας περαίωσης του εν θέματι 
έργου μέχρι την 30η Μαρτίου 2018. Οι εντός του προαναφερθέντος εγγράφου 
δικαιολογητικοί περί παρατάσεως λόγοι τους οποίους επικαλείται η καταγγέλλουσα είναι 
α) η καθυστέρηση έγκρισης στίγματος απόρριψης βυθοκορημάτων κατά ένα μήνα από την 
ημερομηνία (19.10.2017) υπογραφής της σύμβασης και β) οι δύσκολες επικρατούσες στην 
περιοχή καιρικές συνθήκες, καθιστώντας τις συμβατικές εργασίες αδύνατες. 

7) Στις 04/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2885/5.0/04.12.17 έγγραφο, ο Αναθέτων 
Φορέας εζήτησε από την καταγγέλλουσα να επισπεύσει την υλοποίηση των εργασιών. 

8) Στις 11/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2936/5.0/11.12.17 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υποβάλλει στον Αναθέτοντα Φορέα τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών (εφεξής: 
ΑΠΕ) – τακτοποιητικός (ο οποίος περιλαμβάνει· (α) τις επιμετρημένες ποσότητες των 
υλοποιηθέντων εργασιών και (β) προμετρημένες ποσότητες των προς υλοποίηση 
εργασιών). Στο Συνοπτικό Δελτίο Στοιχείων Έργου, το οποίο συνοδεύει τον 
προαναφερθέντα ΑΠΕ, αναφέρεται ότι υπάρχει αίτημα για παράταση. Ο παρόν ΑΠΕ δεν 
φέρει την υπογραφή του Αναθέτοντος Φορέα. 

9) Στις 11/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2937/5.0/11.12.17 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλλε στον Αναθέτοντα Φορέα αίτημα έγκρισης της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης του εν 
θέματι έργου. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, ο Αναθέτων Φορέας καλείται να 
πιστοποιήσει την επιμέτρηση του· α) 59,5% των εκσκαφών του πυθμένα θαλάσσης σε 
εδάφη κατηγορίας Β (ΛΙΜ 1210), ήτοι: 9.520,8 εκ των εγκεκριμένων 16.000 m3 και β) 59,7% 
των θαλάσσιων μεταφορών, ήτοι: 28.662,4 εκ των εγκεκριμένων 48.000 m3Nmile. Η εν 
λόγω επιμέτρηση δεν φέρει την υπογραφή του Αναθέτοντος Φορέα. 

10) Στις 11/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2938/5.0/11.12.17 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλλε στον Αναθέτοντα Φορέα αίτημα έγκρισης του 2ου λογαριασμού Πιστοποίησης 
Πληρωμής Εκτελεσμένων Εργασιών. Σύμφωνα με το εν λόγω έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
ισχυρίζεται ότι έχει εκτελεστεί το· α) 100% των εκσκαφών του πυθμένα θαλάσσης σε εδάφη 
κατηγορίας Β (ΛΙΜ 1210), ήτοι: 16.000 εκ των εγκεκριμένων 16.000 m3 και β) 100% των 
θαλάσσιων μεταφορών, ήτοι: 48.000 εκ των εγκεκριμένων 48.000 m3Nmile. Ο 
προαναφερθείς λογαριασμός δεν φέρει την υπογραφή του Αναθέτοντος Φορέα. 

11) Στις 18.12.2017, με την υπ’ αριθ. 174/2017 Πράξη, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.· 
α) εγκρίνει τον 1ο ΑΠΕ του εν θέματι έργου, β) επιστρέφει τον 2ο Λογαριασμό του εν λόγω 
έργου  στον Ανάδοχο προς διόρθωση και λήψη βαθυμετρικών και επιμετρητικών διατομών 
και γ) εγκρίνει την αιτούμενη από τον ανάδοχο προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι 
αιτηθείσα ημερομηνία, ήτοι: 31.12.2017. 
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12) Στις 19/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 3012/5.0/19.12.17 έγγραφο, – σε συνέχεια του 
υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2885/5.0/04.12.17 εγγράφου – ο Αναθέτων Φορέας επικαλούμενος 
τα Άρθρα 58 §2 και §7, 60 και 61 §4 του Ν.3669/2008 διατάσσει με ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ την 
καταγγέλλουσα να ανταποκριθεί στις εγκεκριμένες προθεσμίες των συμβασιοποιημένων 
εργασιών, ήτοι: τσιμεντοστρώσεις – σκυροδετήσεις ανωδομών λιμενικών έργων και 
λιθορριπών. 

13) Στις 21/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 3042/5.0/21.12.17 έγγραφο, – σε συνέχεια 
των υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2885/5.0/04.12.17 και ΟΛΚΕ 3012/5.0/19.12.17 εγγράφων  – ο 
Αναθέτων Φορέας επικαλούμενος τα Άρθρα 58 §2 και §7, 60 και 61 §4 του Ν.3669/2008 
διατάσσει με 2η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ την καταγγέλλουσα να ανταποκριθεί στις εγκεκριμένες 
προθεσμίες των συμβασιοποιημένων εργασιών ήτοι: στις υποδεικνυόμενες σκυροδετήσεις 
και στη συνέχιση των βυθοκορήσεων της λιμενολεκάνης. 

14) Στις 27/12/2017, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 3056/5.0/27.12.17 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
αιτήθηκε στον Αναθέτοντα Φορέα την χορήγηση των εκ του Ν.2971/2001 αδειών 
τσιμεντόστρωσης, σκυροδέτησης ανωδομών και λιθοριπών. 

15) Στις 05/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 23/5.0/05.01.18, ο Αναθέτων Φορέας 
επικαλούμενος τα Άρθρα 60 και 61 του Ν.3669/2008 διατάσσει με ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ την 
καταγγέλλουσα να ολοκληρώσει τις εργασίες που περιγράφονται στις προαναφερθείσες 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ σε χρονική διάρκεια 10 ημερών, ήτοι μέχρι και την Πέμπτη 18.01.2018. 

16) Στις 10/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 74/6.1/10.01.18 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλε στον Αναθέτοντα Φορέα ένσταση κατά της υπ’ αριθ. Πρωτ. ΟΛΚΕ 23/5.0/05.01.18 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ισχυριζόμενη ότι η εν λόγω ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ είναι αόριστη – 
άκυρη και παράνομη, σύμφωνα με τους αναλυτικώς διαλαμβανόμενους σε αυτή (ένσταση) 
λόγους. 

17) Στις 18/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 116/5.0/18.01.18 έγγραφο, ο Αναθέτων 
Φορέας αποφάσισε την α) επιβολή ποινικής ρήτρας, ύψους 4.345,29 ευρώ, εις βάρος της 
καταγγέλλουσας, επικαλούμενη υπέρβαση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του εν 
θέματι έργου, και β) κατάπτωση υπέρ της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. της προαναφερθείσας ποινικής 
ρήτρας. 

18) Στις 18/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλε στον Αναθέτοντα Φορέα, κατ’ Άρθρον 137§1 του Ν.4412/2016 (σύμφωνα με την 
υποβληθείσα Δήλωση επέχει θέση όχλησης), Δήλωση Σταλίας Μηχανημάτων και Αργίας 
Προσωπικού. Σύμφωνα με τα εντός της Δηλώσεως διαλαμβανόμενα, η καταγγέλλουσα 
αναφέρει ότι· «…μέχρι σήμερα 16.01.2018 δεν μου έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες εκ του 
νόμου άδειες για να προχωρήσω δια της νομίμου οδού στην κατασκευή – ολοκλήρωση του 
έργου με αποτέλεσμα να έχω υποστεί τεράστια οικονομική επιβάρυνση λόγω αναστολής 
των εργασιών την οποία αξιώνω με το παρόν έγγραφό μου» και δεν υπήρξε εξέλιξη 
αντιμετώπισης σε σειρά θεμάτων όπως α) «η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών χωρίς την 
έγκριση μελέτης εφαρμογής από την τεχνική υπηρεσία…», β) «η μη σύνταξη και έγκριση 1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος πρέπει να καλύπτει τις αυξήσεις σε 
συμβατικές ποσότητες και να περιλάβει τις νέες υπερσυμβατικές εργασίες που έχουμε 
κληθεί να εκτελέσουμε για την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου, σχέδιο του οποίου σας έχω 
προτείνει…», γ) «η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών που αφορούν λιθορριπές, ύφαλες 
σκυροδετήσεις και ανωδομές χωρίς τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία κατά 
περίπτωση άδειες,» και δ) «η μη χορήγηση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση 
των εργασιών της εργολαβίας λόγω έλλειψης απαιτούμενων αδειών και δυσμενών καιρικών 
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συνθηκών (χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου), σχετική αίτηση για παράταση…» δεν της έχει 
χορηγηθεί η παράταση ολοκλήρωσης των εργασιών. 

19) Στις 18/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18 έγγραφο, ο Αναθέτων 
Φορέας απήντησε στην προαναφερθείσα Δήλωση Σταλίας Μηχανημάτων και Αργίας του 
Προσωπικού της καταγγέλλουσας αποκρούοντας, όπως αναφέρεται, το αιτιολογικό της και 
επιπλέον καλώντας την καταγγέλλουσα να προσκομίσει· 1) τα, κατ’ Άρθρον 137§2β του 
Ν.4412/2016, δικαιολογητικά ήτοι: έγγραφο ιδιοκτησίας - έτος κατασκευής - έτος αγοράς 
εκάστου μηχανήματος, αναπόσβεστη λογιστική αξία, προβλεπόμενη χρονική περίοδο 
απασχόλησης εκάστου μηχανήματος, μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο 
εξοπλισμό, 2) το ημερολόγιο του έργου, 3) τα συμφωνητικά αναφορικά με το αναφερθέν 
στη εν λόγω Δήλωση προσωπικό που απασχολήθηκε ή απασχολείται στο εν θέματι έργο και 
λοιπές άλλες εξηγήσεις. 

20) Στις 22/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 έγγραφο, ο Αναθέτων 
Φορέας κηρύσσει, σύμφωνα με τα Άρθρα 60 και 61 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’/2008), 
την καταγγέλλουσα έκπτωτη επικαλούμενη: α) τη μη συμμόρφωση της καταγγέλλουσας 
στην χορηγηθείσα με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 74/5.0/05.01.18 ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ έγγραφο 
προθεσμία (18.01.2018) ολοκλήρωσης του έργου και β) το γεγονός ότι το πλωτό συνεργείο 
της καταγγέλλουσας βρισκόταν κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου αρχικά στο λιμάνι 
Ημερολιάς και εν συνεχεία στο Νέο Λιμένα Κέρκυρας. 

21) Στις 24/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 169/5.0/24.01.18 έγγραφο, ο Αναθέτων 
Φορέας επέστρεψε στην καταγγέλλουσα την, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2937/5.0/11.12.17, 2η 
Αναλυτική Επιμέτρηση και τον, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2938/5.0/11.12.17, 2ο Λογαριασμό 
Πιστοποίησης του Έργου, προς διόρθωση και συμπλήρωση, καθώς όπως αναφέρεται στο εν 
λόγω έγγραφο δεν προσκομίστηκαν τα απαιτούμενα επιμετριτικά στοιχεία και σχέδια. 

22) Στις 29/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 233/5.0/29.01.18 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλε ένσταση, κατά της με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 116/5.0/18.01.18 απόφασης περί 
επιβολής ποινικής ρήτρας, ενώπιων του Δ.Σ. και της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

23) Στις 29/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 234/5.0/29.01.18 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλε αίτημα όχλησης προς το Δ.Σ. και την Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. περί 
υπερημερίας ως προς την αποδοχή της 2ης πιστοποίησης – λογαριασμού βάσει της παρ. 8 
Άρθρο 152 Ν.4412/2016.  

24) Στις 29/01/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 235/5.0/29.01.18 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υποβάλλει ένσταση, κατά του με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18 εγγράφου, στην 
Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

25) Στις 01/02/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18 έγγραφο, η καταγγέλλουσα 
υπέβαλε ένσταση, κατά της με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 απόφασης έκπτωσης της 
αναδόχου από την Δ/νουσα το έργο Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ενώπιον του Δ.Σ. της 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επικαλούμενη νομικούς (εφαρμογή μη ισχύουσας κατά την ημερομηνία 
έκπτωσης Νομοθεσίας και έλλειψης διαδικαστικού τύπου) και πραγματικούς περί 
αποδοχής της ενστάσεως λόγους. 

26) Στις 01/02/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 266/1.4.16/01.02.18 έγγραφο, η Τεχνική 
Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απέστειλε αίτημα προς α) την Υδρογραφική Υπηρεσία, 
προκειμένου να προβεί σε επιτόπια αυτοψία στον λιμένα Ρόδας και β) το Κεντρικό 
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Λιμεναρχείο Κερκύρας, προκειμένου να αποστείλει τον πίνακα κινήσεων των Ρ/Κ ΑΓΙΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΠ.6022 και της Φορτηγίδας ΙΩΑΝΝΑ ΝΠ.2527. 

27) Στις 01/02/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 267/5.0/01.02.18 έγγραφο, ο Αναθέτων 
Φορέας επαναδημοσίευσε την απόφαση έκπτωσης της καταγγέλλουσας, με ως-
αναφερόμενη ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ισχύουσα νομοθεσία, επικαλούμενη, όπως 
ακριβώς αναγράφεται, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 116 Α’/2008). 

28) Στις 02/02/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/02.02.18 έγγραφο, η Τεχνική 
Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απέστειλε απόψεις επί των υποβληθέντων, α) με αριθ. πρωτ. 
ΟΛΚΕ 233/5.0/29.01.18 – περί ενστάσεως επί της, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 116/5.0/18.01.18, 
αποφάσεως επιβολής ποινικών ρητρών, β) με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 234/5.0/29.01.18 – περί 
αιτήσεως όχλησης επί της υποβολής 2ης πιστοποίησης και λογαριασμού, γ) με αριθ. πρωτ. 
ΟΛΚΕ 235/5.0/29.01.18 – περί ενστάσεως επί της, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 124/5.0/18.01.18, 
αποφάσεως έκπτωσης και δ) με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18 – περί ενστάσεως επί 
της, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18, αποφάσεως έκπτωσης, εγγράφων της 
καταγγέλλουσας προς το Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., τη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, το Υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και λοιπές υπηρεσίες του δημοσίου τομέα. 

29) Στις 07/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 243/07.02.18) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ., από την 
καταγγέλλουσα, η υποβληθείσα, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18, ενώπιον του Δ.Σ. 
της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ένσταση κατά της, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18, αποφάσεως 
έκπτωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.. 

30) Στις 19/04/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 1010/5.0/19.04.18 έγγραφο, το Τεχνικό 
Συμβούλιο Δημοσίων έργων της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων γνωμοδότησε και απεφάνθη 
επί της ενστάσεως κατά της αποφάσεως έκπτωσης της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., την οποία «κάνει 
αποδεκτή ομόφωνα κατά το μέρος που αφορά την τεθείσα προθεσμία στην με αρ. πρωτ. 
023/5.0/05-01-2018 Ειδική Πρόσκληση. Συγκεκριμένα η προθεσμία των δέκα (10) ημερών 
που τέθηκε για την εκτέλεση εργασιών σκυροδέτησης και εκσκαφών – βυθοκορήσεων της 
λιμενολεκάνης δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί εύλογη προθεσμία ικανή για την εκτέλεση 
του συνόλου των εργασιών». 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως το 
Άρθρο 113 και 132. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15, 

3) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’45), όπως ισχύει. 

4) Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147). 

5) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018, 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…1. η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να 
λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα για:... …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,» 

Η συναφθείσα, μεταξύ της αναδόχου εταιρίας και της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., σύμβαση του εν θέματι 
έργου ερείδεται στις διατάξεις του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α'147) και 
κατά συνέπεια σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις του Ν.4389/2016 η Ρ.Α.Λ. 
είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν θέματι ζητήματος. 
Συνεπώς, απολύτως παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η ανωτέρα επιστολή 
του νόμιμου εκπροσώπου και διαχειριστή της τεχνικής εταιρίας ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Β. Τεκμηρίωση - Υπαγωγή 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στο ιστορικό στοιχεία, στις 15.06.2017 προκηρύχθηκε, 
από την Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου 
κατασκευής του εν θέματι έργου. Ο προαναφερθείς διαγωνισμός ανέδειξε ως ανάδοχο την 
καταγγέλλουσα εταιρία, η οποία στις 19.10.2017 σύναψε με τον Αναθέτοντα Φορέα (Ο.Λ.ΚΕ 
Α.Ε.) τη Σύμβαση Κατασκευής του εν λόγω έργου. Ακολούθως, στις 09.11.2017, η 
καταγγέλλουσα υπέβαλλε προς έγκριση, στην Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., το 
χρονοδιάγραμμα του έργου, όπου και εγκρίνεται από τον Αναθέτοντα Φορέα στις 
13.11.2017. Το προαναφερθέν χρονοδιάγραμμα (2017) ορίζει ως χρόνο εγκατάστασης του 
εργολάβου την περίοδο από 20.10.2017 έως 10.11.2018, μετά το πέρας της οποίας άρχεται 
η περίοδος των εργασιών, ήτοι από 10.11.2017 έως 06.12.2017, χρόνος που ταυτίζεται με 
τη λήξη της διάρκειας ισχύος της εν λόγω Συμβάσεως. 

Στις 27.11.2017 η καταγγέλλουσα υπέβαλλε στον Αναθέτοντα Φορέα αίτημα έγκρισης του 
1ου λογαριασμού Πιστοποίησης Πληρωμής Εκτελεσμένων Εργασιών, σύμφωνα με το οποίο, 
έχει εκτελεστεί περί το· α) 40,5% των εκσκαφών του πυθμένα θαλάσσης και β) 40,3% των 
θαλάσσιων μεταφορών. Εν συνεχεία, στις 01.12.2017, η καταγγέλλουσα αιτήθηκε 
παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου επικαλούμενη ως δικαιολογητικό λόγο· α) την 
καθυστέρηση έγκρισης στίγματος απόρριψης των βυθοκορημάτων και β) τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στην περιοχή και οι οποίες, κατά τη γνώμη της, 
κατέστησαν τις συμβατικές εργασίες αδύνατες. Κατόπιν, στις 11.12.2017 η καταγγέλλουσα 
υπέβαλλε τον 1ο ΑΠΕ – τακτοποιητικός (ο οποίος περιλαμβάνει· (α) τις επιμετρημένες 
ποσότητες των υλοποιηθέντων εργασιών και (β) προμετρημένες ποσότητες των προς 
υλοποίηση εργασιών) και την 2η Αναλυτική επιμέτρηση, καλώντας τον Αναθέτοντα Φορέα 
να πιστοποιήσει επιμετρήσεις του· α) 59,5% των εκσκαφών του πυθμένα θαλάσσης και β) 
59% των θαλάσσιων μεταφορών. 
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Στις 18.12.2017 το Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., με την υπ’ αρ. πράξη 174/2017, ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ, 
επέστρεψε τον 2ο Λογαριασμό στην καταγγέλλουσα προς διόρθωση και λήψη 
βαθυμετρικών στοιχείων και επιμετρηκών διατομών, ενώ παράλληλα ενέκρινε την 
προθεσμία περαίωσης του έργου μέχρι 31.12.2017. Tην αμέσως επόμενη ημέρα, ήτοι στις 
19.12.2017, ο Αναθέτων Φορέας, επικαλούμενος τα Άρθρα 58§2 και §7, 60 και 61§4 του 
Ν.3669/2008, διατάσσει με ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ την καταγγέλλουσα να ανταποκριθεί στις 
εγκεκριμένες προθεσμίες των συμβασιοποιημένων εργασιών, περιγράφοντας τις 
σκυροδετήσεις των ανωδομών και την αποκατάσταση των λιθορριπών. Δύο ημέρες μετά, 
ήτοι στις 21.12.2017, ο Αναθέτων Φορέας επικαλούμενος τα Άρθρα 58§2 και §7, 60 και 
61§4 του Ν.3669/2008 διατάσσει με 2η ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ την καταγγέλλουσα να 
ανταποκριθεί στις εγκεκριμένες προθεσμίες των συμβασιοποιημένων εργασιών ήτοι: στις 
υποδεικνυόμενες σκυροδετήσεις και στη συνέχιση των βυθοκορήσεων της λιμενολεκάνης. 
Ακολούθως, στις 27.12.2017, η καταγγέλλουσα αιτήθηκε από τον Αναθέτοντα Φορέα την 
χορήγηση των εκ του Ν.2971/2001 αδειών τσιμεντόστρωσης, σκυροδέτησης ανωδομών και 
λιθοριπών. 

Στις 05.01.2018 ο Αναθέτων Φορέας επικαλούμενος τα Άρθρα 60 και 61 του Ν.3669/2008 
διατάσσει με ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ την καταγγέλλουσα να ολοκληρώσει τις εργασίες που 
περιγράφονται στις προαναφερθείσες ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ σε χρονική διάρκεια 10 ημερών. 
Ενώ, στις 10.01.2018, η καταγγέλλουσα υπέβαλε ένσταση κατά της προαναφερθείσας 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ, ισχυριζόμενη ότι η εν λόγω ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ είναι αόριστη – 
άκυρη και παράνομη. 

Κατόπιν, στις 18.01.2018, η Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επέβαλε ποινική ρήτρα 
συνολικού ποσού 4.345,29 ευρώ εις βάρος της καταγγέλλουσας, επικαλούμενη υπέρβαση 
της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρίας, ενώ την ίδια 
ημέρα η καταγγέλλουσα υπέβαλε Δήλωση Σταλίας Μηχανημάτων και Αργίας Προσωπικού, 
βάσει του Άρθρου 137§1 του Ν.4412/2016. Σύμφωνα με τα εντός της προαναφερθείσας 
Δηλώσεως διαλαμβανόμενα, η καταγγέλλουσα αναφέρει ότι «…μέχρι σήμερα 16.01.2018 
δεν μου έχουν χορηγηθεί οι απαιτούμενες εκ του νόμου άδειες για να προχωρήσω δια της 
νομίμου οδού στην κατασκευή – ολοκλήρωση του έργου με αποτέλεσμα να έχω υποστεί 
τεράστια οικονομική επιβάρυνση λόγω αναστολής των εργασιών την οποία αξιώνω με το 
παρόν έγγραφό μου» και δεν υπήρξε εξέλιξη αντιμετώπισης σε σειρά θεμάτων όπως α) «η 
αδυναμία εκτέλεσης εργασιών χωρίς την έγκριση μελέτης εφαρμογής από την τεχνική 
υπηρεσία…», β) «η μη σύνταξη και έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο 
οποίος πρέπει να καλύπτει τις αυξήσεις σε συμβατικές ποσότητες και να περιλάβει τις νέες 
υπερσυμβατικές εργασίες που έχουμε κληθεί να εκτελέσουμε για την απρόσκοπτη συνέχιση 
του έργου, σχέδιο του οποίου σας έχω προτείνει…», γ) «η αδυναμία εκτέλεσης εργασιών 
που αφορούν λιθορριπές, ύφαλες σκυροδετήσεις και ανωδομές χωρίς τις απαιτούμενες 
από την κείμενη νομοθεσία κατά περίπτωση άδειες,» και δ) «η μη χορήγηση παράτασης 
προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας λόγω έλλειψης 
απαιτούμενων αδειών και δυσμενών καιρικών συνθηκών (χωρίς υπαιτιότητα του 
αναδόχου), σχετική αίτηση για παράταση…» δεν της έχει χορηγηθεί η παράταση 
ολοκλήρωσης των εργασιών. Εν συνεχεία, την ίδια ημέρα, η Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε. απήντησε στην προαναφερθείσα Δήλωση Σταλίας Μηχανημάτων και Αργίας του 
Προσωπικού της καταγγέλλουσας αποκρούοντας, όπως αναφέρεται, το αιτιολογικό της και 
επιπλέον καλώντας την καταγγέλλουσα να προσκομίσει· 1) τα, κατ’ Άρθρον 137§2β του 
Ν.4412/2016, δικαιολογητικά ήτοι: έγγραφο ιδιοκτησίας - έτος κατασκευής - έτος αγοράς 
εκάστου μηχανήματος, αναπόσβεστη λογιστική αξία, προβλεπόμενη χρονική περίοδο 
απασχόλησης εκάστου μηχανήματος, μισθωτήρια συμβόλαια για τον μη ιδιόκτητο 
εξοπλισμό, 2) το ημερολόγιο του έργου, 3) τα συμφωνητικά αναφορικά με το αναφερθέν 
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στη εν λόγω Δήλωση προσωπικό που απασχολήθηκε ή απασχολείται στο εν θέματι έργο και 
λοιπές άλλες εξηγήσεις. 

Στις 22.01.2018 η Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κήρυξε, σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 
61 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’/2008), την καταγγέλλουσα έκπτωτη επικαλούμενη α) τη 
μη συμμόρφωση της καταγγέλλουσας στην αναφερθείσα εντός της ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
προθεσμίας (18.01.2018) ολοκλήρωσης του έργου και β) το γεγονός ότι το πλωτό συνεργείο 
της καταγγέλλουσας βρισκόταν, κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου, αρχικά στο 
λιμάνι Ημερολιάς και εν συνεχεία στο Νέο Λιμένα Κέρκυρας. 

Στις 07.02.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 243/07.02.18) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ., από την 
καταγγέλλουσα, η υποβληθείσα, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 265/5.0/01.02.18, ενώπιων του Δ.Σ. 
της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ένσταση κατά της, με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18, αποφάσεως 
έκπτωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Εκ των ανωτέρω, του περιγραφόμενου ιστορικού και των στοιχείων που προσκομίστηκαν, 
εγγράφων προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. προέβη το Δεκέμβριο 2017 και Ιανουάριο 2018, για 
τους λόγους που επικαλείται εντός των απεσταλθέντων στη Ρ.Α.Λ. εγγράφων, σε 
διαδικασία έκπτωσης της καταγγέλλουσας από το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΒΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΗΣ ΡΟΔΑΣ», εφαρμόζοντας 
τις διατάξεις του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α’/2008). Η καταγγέλλουσα επικαλείται 
διαδικαστικό απαράδεκτο, ένεκα εφαρμογής κατηργημένης νομοθεσίας που βασίζεται η 
απόφαση έκπτωσης και ως εκ τούτου υφίσταται βλάβη. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 377 «Καταργούμενες διατάξεις» του Ν.4412/2016, ο οποίος τέθηκε 
σε εφαρμογή στις 08.08.2016, προβλέπεται ότι: 

«1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι διατάξεις: 

……(31) του Ν.3669/2008 (Α΄ 116), πλην των άρθρων 80 έως 110, τα οποία παραμένουν σε 
ισχύ μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του άρθρου 83, των παραγράφων 4 και 
5 του άρθρου 20 και της παραγράφου 1 α του άρθρου 176. Ειδικά η υποχρέωση 
δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες, που προβλέπεται 
στο άρθρο 15 του ως άνω νόμου, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 
379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης στον περιφερειακό και 
τοπικό τύπο, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 
του άρθρου 379,». 

Ένεκα του Άρθρου 377 του Ν.4412/2016, η με αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 απόφαση 
έκπτωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. είναι νόμῳ αβάσιμη και ως εκ τούτου 
άκυρη, καθώς ερείδεται σε κατηργημένες διατάξεις του Ν.3669/2008. Η με αριθ. πρωτ. 
ΟΛΚΕ 267/5.0/01.2.2018 επαναδημοσίευση της απόφασης έκπτωσης της καταγγέλλουσας, 
με ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς την ισχύουσα νομοθεσία, δεν θεραπεύει την 
προαναφερθείσα ακυρότητα, καθώς όλη η ακολουθούμενη από την Τεχνική Υπηρεσία της 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. διαδικασία έκπτωσης, βασίζεται στις κατηργημένες, εκ του Ν.4412/2016, 
διατάξεις του Ν.3669/2008. 

Περαιτέρω ως προς τις λοιπές αιτιάσεις που αναλύονται στην Ένσταση της 
καταγγέλλουσας, ορισμένες εξ’ αυτών κρίνονται αντιφατικές και ορισμένες ελέγχονται για 
την ουσιαστική τους βασιμότητα. 
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Εν προκειμένω, εκ των εξετασθέντων από την Αρχή εγγράφων, δεν καθίσταται σαφές ότι 
πράγματι πραγματοποιήθηκαν κατά τον προσήκοντα και συμβατικό τρόπο οι 
συμφωνηθείσες εργασίες βυθοκόρησης. Οι αιτιάσεις της ανάδοχης εταιρείας περί 
θεομηνίας, της επίπτωσης αυτής στο έργο και του ύψους επίπτωσης δεν αποδεικνύονται 
από τα προσκομισθέντα έγγραφα της καταγγέλλουσας ενώπιον του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

Περαιτέρω, η καταγγέλλουσα, επικαλείται όλως αντιφατικώς ότι έως την 08η Ιανουαρίου 
2018 δεν είχε λάβει γνώση της με αριθ. πρωτ. 2131.8/8320/07.12.17 άδειας απόρριψης 
βυθοκορρημάτων. Πλην όμως, όπως προκύπτει από τα έγγραφα που κατέθετε η ίδια η 
καταγγέλλουσα ενώπιον της Τεχνικής Υπηρεσίας της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., είχε προβεί ήδη από τις 
αρχές Δεκεμβρίου του 2017 σε εργασίες εκσκαφής του βυθού στο λιμένα της Ρόδας. 
Περαιτέρω ο λόγος περί μη έγκρισης του χρονοδιαγράμματος του έργου από τον 
Αναθέτοντα Φορέα λογίζεται ως ουσιαστικά αβάσιμος, καθότι υπεγράφη από την Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε. στις 13.11.2017. Περαιτέρω η επίκληση μη απάντησης στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 
2878/5.0/01.12.17 αίτημα παράτασης και στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 2937/5.0/11.12.17 
αίτημα περί εγκρίσεως της 2ης Αναλυτικής Επιμέτρησης – 2ου λογαριασμού Πιστοποίησης 
Πληρωμής Εκτελεσμένων Εργασιών λογίζεται ως αβάσιμη, καθώς τα εν λόγω ζητήματα 
είχαν ήδη αποτελέσει θέματα του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. κατά τη συνεδρίαση της 18ης 
Δεκεμβρίου 2017 και είχαν ληφθεί οι αντίστοιχες αποφάσεις. 

Επιπλέον παραπονείται και ενίσταται η καταγγέλλουσα ότι η Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επέλεξε «…να 
προχωρήσει σε εργασίες εκβάθυνσης της λιμενολεκάνης τη χειμερινή περίοδο που 
επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα…» (τα οποία, κατ’ ισχυρισμό της καταγγέλλουσας, 
είχαν ως συνέπεια να παρασυρθεί και να ακινητοποιηθεί στην ακτογραμμή τμήμα του 
λιμενικού εξοπλισμού της, προκαλώντας της τεράστια οικονομική επιβάρυνση) 
καθιστώντας δήθεν την ολοκλήρωση του έργου πάρα πολύ δύσκολη. Ωστόσο επισημαίνεται 
ότι η καταγγέλλουσα εταιρεία συμμετείχε στο εν λόγω διαγωνισμό και υπέγραψε τη 
σχετική σύμβαση, η οποία προβλέπει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα εκτέλεσης και 
περάτωσης του έργου. Ως εκ τούτου η εκ των υστέρων ισχυρισμοί περί «κοινής λογικής» για 
το χρόνο υλοποίησης του έργου και περί παροχής «ευλόγου προθεσμίας αναλογιζόμενοι τις 
καιρικές συνθήκες» λογίζονται ως παρελκυστικοί και καταχρηστικώς προβαλλόμενοι. 

Με την υπ’ αριθ. 174/2017 απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., αναφορικά με την αποδοχή, 
έως την 31η Δεκεμβρίου 2017, του από 01.12.2017 υποβληθέντος από πλευράς αναδόχου 
αιτήματος παράτασης της συμβατικής προθεσμίας παράδοσης του έργου, κρίνεται ότι 
συνάδει με την καλόπιστη από πλευράς Αναθέτοντος Φορέα εκτέλεση της σύμβασης. Τούτο 
διότι σύμφωνα με το, προταθέν από τον ανάδοχο και αποδεχθέν από Αναθέτοντα Φορέα, 
χρονοδιάγραμμα του έργου, οι εργασίες έπρεπε να εκτελεστούν σε χρονικό διάστημα 27 
ημερών (τελικός χρόνος παράδοσης η 6η Δεκεμβρίου 2017). Η παράταση εκτέλεσης των 
εργασιών και παράδοσης του έργου κατά 25 ουσιαστικά ημέρες, λογίζεται ότι εξαντλεί τα 
από πλευράς της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. όρια της καλή πίστης. 

Με την ιδία απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. εγκρίνεται και ο 1ος ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικός 
Πίνακας Έργου) και επιστρέφεται ο 2ος λογαριασμός στον ανάδοχο, προς διόρθωση και 
λήψη βαθυμετρικών στοιχείων και επιμετρητικών διατομών. Ωστόσο δεν προκύπτει, από τα 
υποβληθέντα στην Αρχή έγγραφα, πώς ο 1ος ΑΠΕ έγινε αποδεκτός χωρίς την παράθεση 
συγκεκριμένων αναλυτικών επιμετρήσεων. 

Εν συνεχεία των ανωτέρω, ο από πλευράς καταγγέλλουσας ισχυρισμός περί χορηγήσεως, 
κατόπιν αιτήματος της ιδίας από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Κέρκυρας, της από 08.01.2018 
υπ’ αριθ. πρωτ. 2131.8/8320/07.12.2017 «Αδείας απορρίψεως βυθοκορημάτων» τυγχάνει 
πλήρως αντιφατικός και παρελκυστικός καθώς η καταγγέλλουσα εκτέλεσε τις σχετικές 
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εργασίες και προ της 07ης Δεκεμβρίου 2017, εν ολίγοις ομολογεί δε ότι απέρριπτε τα 
βυθοκορήματα δίχως να έχει εις χείρας της την άδεια απόρριψης βυθοκορημάτων. Παρά το 
γεγονός ότι το Δ.Σ. της Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. απεδέχθη την εκτέλεση εργασιών του 1ου ΑΠΕ, δεν 
προκύπτει με ξεκάθαρο τρόπο, από τα υποβληθέντα στην Αρχή έγγραφα του Αναθέτοντας 
Φορέα, ο χώρος στον οποίο απερρίφθησαν νομίμως τα βυθοκορήματα. 

Τέλος δεν προκύπτει εάν τηρήθηκε το ημερολόγιο έργου, όπως προβλέπεται από το Άρθρο 
138 (Γενικές Υποχρεώσεις Αναδόχου) του Ν.4412/2016, καθώς η καταγγέλλουσα ουδόλως 
το επικαλείται στις ενστάσεις που έχει υποβάλλει προς απόδειξη των σχετικών της 
ισχυρισμών. 

Ένεκα των ανωτέρω, κρίνεται προβληματική η στάση της καταγγέλλουσας ως προς την 
εκτέλεση του έργου που συμβατικώς ανέλαβε, αποδεχόμενη πλήρως την σχετική 
Προκήρυξη, έχουσα δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων και παρεκκλίσεων κατά την 
εκτέλεση του έργου – αν και εν τέλει τούτο δεν συντελεί στην κρίση της Αρχής επί των 
αποφάσεων έκπτωσης. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) τη διαπίστωση ακυρότητας i) της υπ’ αριθ. πρωτ. ΟΛΚΕ 138/5.0/22.01.18 αποφάσεως 
έκπτωσης και ii) της ως-αναφερόμενης ορθής επανάληψης αυτής, 267/5.0/01.2.2018 της 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ως νόμῳ αβασίμων και ως εκ τούτου άκυρων, ερειδόμενες σε κατηργημένες 
διατάξεις του Ν.3669/2008. β) την από Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. ανάκληση των ανωτέρω αποφάσεων 
έκπτωσης. 

Η Αρχή εφιστά την προσοχή στα εμπλεκόμενα μέρη για την επιμελή εφαρμογή της 
νομοθεσίας και των κανόνων της οικείας επιστήμης και τέχνης, και τα προτρέπει στη θέση 
καλόπιστης βάσης συνεργασίας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 70/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 3 η  

 

ΘΕΜΑ 8ο: Εξέταση καταγγελίας Ιδιώτη περί φερόμενης δυσλειτουργίας Λιμενικής Αρχής. 
 

Την 26η Απριλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 33η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8.  Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

R E G U L A T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  P O R T S 

Γρ .  Λ α μ π ρ ά κ η 1 50 ,  1 8 5 3 5  Π ε ι ρ α ιά ς 

Τη λ . :  2 1 0 - 41 9 1 96 6  F a x :  2 1 0 - 41 9 1 88 8 

e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά την υπ’ 
αριθ. πρωτοκ. ΡΑΛ 496/28.08.17 καταγγελία του κ. Σκούρτη Αριστείδη, ιδιοκτήτη της 
εταιρίας με διακριτό τίτλο «ERMIONI MARINE – ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», με την οποία 
τέθηκε υπόψη στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (εφεξής Ρ.Α.Λ.), φερόμενη δυσλειτουργία του 
Λιμενικού Τμήματος Ερμιόνης, λόγω ελλείψεως στελεχιακού δυναμικού. Με τα εκτεθέντα 
εντός της καταγγελίας του, ο κ. Σκούρτης Αριστείδης ζητεί, μεταξύ των άλλων αποδεκτών 
της παρούσας, και από τη Ρ.Α.Λ. να μεριμνήσει για την στελέχωση του Λιμενικού Τμήματος 
Ερμιόνης με προσωπικό. Έπειτα δίδει τον λόγο στον Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος 
ανέπτυξε συνοπτικά την από 20.04.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 28/08/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 496/28.08.17) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή - καταγγελία 
του κ. Σκούρτη Αριστείδη, ιδιοκτήτη της εταιρίας με διακριτό τίτλο «ERMIONI MARINE - 
ΑΡΗΣ ΣΚΟΥΡΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», περί λειτουργικών προβλημάτων του Λιμενικού Τμήματος 
Ερμιόνης όπου όπως αναφέρει υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού λόγω μεταθέσεων με 
αποτέλεσμα την δημιουργία προβλημάτων στους συναλλασσόμενους (καθυστέρηση 
έκδοσης αδειών κτλ.).  

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Το Ν.4504/2017 (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» Άρθρα 26 - 30. 

2. Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 
άρθρα 112 και 113. 

3. Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει.  

4. Το Π.Δ. 33/2009 (Α’50) «τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του προσωπικού Λιμενικού 
Σώματος στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με το Άρθρο 108 του Ν.4389/2016, «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.», 
σύμφωνα με το άρθρο 113 «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,», και 
σύμφωνα με το 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.»  

Σύμφωνα με το τεθέν ιστορικό και την καταγγελία, προκύπτει σαφώς ότι οι Λιμενικές Αρχές 
εποπτεύονται από το Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως προς τη 
λειτουργία, οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των λιμένων αρμοδιότητάς τους. Ως εκ 
τούτου η στελέχωση των Λιμενικών Αρχών αποτελεί αντικείμενο της αρμόδιας Διοίκησης 
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Προσωπικού Λιμενικού σώματος του ιδίου Υπουργείου και δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες 
της Αρχής (Ρ.Α.Λ.). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της ΡΑΛ και ως εκ τούτου τη 
θέση της με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 496/28.08.17 επιστολής – καταγγελίας στο αρχείο. 

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 71/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 1 η  

 
ΘΕΜΑ 10ο: Εξουσιοδότηση για προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικής, 

μηχανικού, μηχανολογικού, δικτυακού, λοιπού εξοπλισμού και συναφών 
εργασιών εγκατάστασης και αναθέσεις νομικών και λοιπών εξειδικευμένων 
υπηρεσιών 

 

Την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 41η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι εισηγείται και αιτείται την 
εξουσιοδότησή του από την Αρχή, προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για την 
προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικής, μηχανικού, μηχανολογικού, δικτυακού, 
λοιπού εξοπλισμού και συναφών εργασιών εγκατάστασης, όπως και σε αναθέσεις νομικών 
και λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

Στην συνέχεια, ανέπτυξε συνοπτικά την από 02.11.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2017 της Αρχής, η ανάπτυξη υποδομών 
πληροφορικής σε υλικό και λογισμικό, αποτελεί σημαντικό στόχο της εσωτερικής 
ανάπτυξης και οργάνωσης της Αρχής, διότι τούτη θα συμβάλλει αποφασιστικά στην 
βελτιστοποίηση των εσωτερικών διαδικασιών για την εξέταση των υποθέσεων και την λήψη 
των αποφάσεων, την διοικητική και οικονομική υποστήριξη. Οι συγκεκριμένες 
προτεινόμενες προμήθειες μηχανικού, ηλεκτρονικού και λογιστικού εξοπλισμού 
αναφέρονται λεπτομερώς σε πίνακες που ακολουθούν. Τούτες οι προμήθειες αφορούν τις 
ανάγκες της Αρχής, προκειμένου καταστήσουν δυνατή την αυτόνομη και ανεξάρτητη 
λειτουργία της από την υποδομή και το δίκτυο του Υπουργείου Ναυτιλίας, και Νησιωτικής 
Πολιτικής, το οποίο της τα παρέχει από τον χρόνο, κατά τον οποίο η Αρχή αποτελούσε 
αυτοτελής υπηρεσία.  

Η ανάγκη για τη λειτουργική αυτονόμηση της Αρχής, όπως αυτή υπαγορεύεται από την 
πραγματική ανάπτυξη της Αρχής, αριθμητικά και ποιοτικά, δηλαδή από την αύξηση των 
θέσεων εργασίας λόγω της στελέχωσης από το μόνιμο προσωπικό, το οποίο εισήλθε στην 
Αρχή κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και από την άσκηση του συνόλου 
των αρμοδιοτήτων της. Επομένως, η λειτουργία της Αρχής θα πρέπει να πλαισιώνεται από 
ένα συγκροτημένο και ασφαλές σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης υποθέσεων και ενός 
κοινού και ασφαλούς αποθετηρίου αρχείων, της ανεμπόδιστης, συνεχούς και ασφαλούς 
διαχείρισης του αυτού αρχείου, των τηρουμένων εγγράφων και δεδομένων, ιδία δε εν όψει 
της ανάγκης για την δημιουργία και διατήρηση βάσης δεδομένων για την εποπτεία της 
αγοράς, η οποία θα περιλαμβάνει εμπορικά και επιχειρηματικά απόρρητα. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με την Έκθεση Πεπραγμένων για το 2017 της Αρχής απαιτείται η 
έκδοση Κανονισμού Διαιτησίας, και λόγω της αύξησης των εισερχομένων υποθέσεων και 
την προσφυγή κατά της υπ’ αριθμόν 62/2018 αποφάσεως της Αρχής, προκύπτει η ανάγκη 
για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από νομικούς και μηχανικούς, όπως θα 
αναλυθεί κατωτέρω σε ξεχωριστό πίνακα αναθέσεων, για τις οποίες είτε επικυρώνεται η 
παροχή εξουσιοδότησης και η ανάθεση από τον Πρόεδρο της Αρχής, είτε δίδεται για πρώτη 
φορά η εξουσιοδότηση του Προέδρου, προκειμένου να προβεί στην ανάθεσή τους. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Έχοντας υπ’ όψιν τις ακόλουθες διατάξεις: 

1. Του Ν.Δ. 496/1974 (Α’204) «Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου», 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Του Ν.2690/99 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες Διατάξεις». 

3. Του Ν. 3861/2010 (Α’ 112): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 
και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

4. Το Ν. 4270/2014 (Α' 143)«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) –δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν. 4172/2013«Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κατά την προμήθεια κάθε είδους 
αγαθών ή παροχής υπηρεσιών», άρ. 64. 

6. Το Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»(94 Α’), Άρθρα 107 έως 126 
και Άρθρο 132, όπως ισχύει.  

7. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

8. Του ΠΔ 19/2016 (Α’ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).». 

9. Το Π.Δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει. 

10. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.6.2017) 

11. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018) 

12. Την υπ΄ αριθμ. 24/2018 Απόφαση Προέδρου περί της συγκρότησης νέων Επιτροπών 
Προμηθειών και Παραλαβής Προμηθειών Τακτικού και Πρόχειρου Διαγωνισμού, καθώς και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση 
της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έτους 2018 (ΑΔΑ: Ψ84346Μ445-Κ0Μ). 

13. Την υπ’ αρ. 39/2017 απόφαση της Αρχής, σύνταξης του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, 
όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 648/29.12.2017 κοινή απόφαση του 
Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, έγκρισης του Προϋπολογισμού της ΡΑΛ για το έτος 2018 (ΑΔΑ 6ΧΕΘ46Μ445-
Π95). 

14. Το γεγονός ότι το ύψος των εκάστοτε προϋπολογιζομένων προμηθειών και δαπανών είναι 
μικρότερο από το ποσό των 20.000 €.  
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15. Την ήδη διενεργούμενη έρευνα αγοράς, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατά προσέγγιση 
προεκτίμηση του κόστους των προτεινομένων προμηθειών, προκειμένου να επιδιωχθεί η 
καλύτερη από οικονομικά και ποιοτικά κριτήρια προσφορά.  

16. Τις αυξημένες ανάγκες της υπό στελέχωσης Ρ.Α.Λ. για προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, tablets, λογισμικού, εκτυπωτών, φωτοτυπικού μηχανήματος, σαρωτή, 
καταστροφείς εγγράφων, server, φωτογραφικής μηχανής, και μαγνητόφωνο ηχογράφησης 
καθώς και air-condition. 

ΥΠΑΓΩΓΗ  

Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 125 του Ν.4389/2016 «…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..» 

Επομένως, η Αρχή δύναται να αποφασίζει την προμήθεια υλικών, τα οποία κρίνει ότι είναι 
αναγκαία για την εκτέλεση του έργου της, επομένως, παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση 
στη Ρ.Α.Λ., η ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, και προβαίνει στην αποδοχή αυτής.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις απαραίτητες ενέργειες και πράξεις προκειμένου 
να προβεί στα εξής: 

Ι. ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται τα είδη, οι ποσότητες, ανά ΚΑΕ. Οι προσκλήσεις για 
την επιλογή προμηθευτών θα συμβούν με βάση τις ομαδοποιήσεις των ειδών μηχανικού 
εξοπλισμού ως περιγράφονται στους κατωτέρω πίνακες. Ήδη έχουν αναρτηθεί προκλήσεις 
για την επιλογή αναδόχων, για ορισμένες προμήθειες, της ομάδας Α (Εξοπλισμός Γραφείου) 
και της ομάδας Ζ’ (Εξοπλισμός Γραμματείας),  προκειμένου να προεκτιμηθεί το κόστος της 
προτεινόμενης προμήθειας.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Α. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

4 Φορητοί H/Y 7123 

457/22.10.2018 
6 Tablet 7123 

11 
Εκτυπωτές 
Γραφείων 7123 

 ΣΥΝΟΛΟ   

Β. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1 Matlab 7123 

Δεν έχει 
διενεργηθεί 

ακόμη 

1 SPSS V23 7123 

1 Autocad 7123 

1 Antivirus 7123 

20 Σουϊτα Εφαρμογών 
Γραφείου 

7123 

Γ. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Ρ.Α.Λ.  

(Διαχείριση εγγράφων, ροής εργασιών και ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου) 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1 Ηλ. Πρωτόκολλο 7123 

Δεν έχει 
διενεργηθεί 

ακόμη 

1 
Διαχείριση 
Εγγράφων 

7123 

1 
Ψηφιακές 

Υπογραφές 
7123 

Δ. ΥΛΙΚΟ (HARDWARE) ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1 
Application + File 

Server μεΔίσκους 6-
8 ΤΒ (raid) 7123 

Δεν έχει 
διενεργηθεί 

ακόμη 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

20 
Windows Server + 

20 χρήστες 7123 

1 UPS 3000VA 7123 

1 NAS (για BackUp) 7123 

2 Back Up external 
Disk (local USB) 7123 

1 Firewall  7123 

1 Switch 48 ports 7123 

Ε. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΝΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΏΝ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

8 Μνήμες Υπολογιστή 7123 
Δεν έχει 

διενεργηθεί 
ακόμη 

ΣΤ. ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ   

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

3 
Καταστροφείς 

Εγγράφων 7129 
Δεν έχει 

διενεργηθεί 
ακόμη 

1 
Μαγνητόφωνο 
Ηχογράφησης 7129 

1 
Φωτογραφική 

Μηχανή 7129 

Ζ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

2 AIR CONDITION 7129 
Δεν έχει 

διενεργηθεί 
ακόμη 

Η. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1 
Σαρωτής βαρέως 

τύπου 7124 
460/23.10.2018 
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1 
Φωτοτυπικό 

βαρέως τύπου 7124 

Θ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ 
# ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ / 
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

1 Γραμμή 24mbps 0832 
Δεν έχει 

διενεργηθεί ακόμη 

i) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση εργασιών εγκατάστασης, 
παραμετροποίησης λογισμικού κεντρικού server και εργασιών δικτύωσης για το ερχόμενο 
έτος 2019  

ii) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την μαζική προμήθεια αναλωσίμων για την 
κάλυψη των αναγκών του ερχόμενου έτους 2019 

ΙΙ. ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΩΤΕΡΩ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:  

α) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υπόθεση Γ10/2018, ήτοι τη νομική 
υπεράσπιση της Ρ.Α.Λ. σε σχέση προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς, 
και την επικύρωση της εξουσιοδότησης για την υπόθεση Γ8/2018 και Γ9/2018, ήτοι της 
παράστασης ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου αίτηση αναστολής ομού μετά του αιτήματος 
προσωρινής διαταγής, ενώπιον του ιδίου δικαστηρίου. (αναλόγως ΚΑΕ 0411 ή 0439) 

β) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της εκπόνησης γνωμοδοτήσεων σε 
δικηγορικό γραφείο, προς υποστήριξη εισηγήσεων επί θεμάτων της Ρ.Α.Λ. που 
περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις με κωδικό αριθμό υποθέσεις Α9/2018, της υπόθεσης 
Α11/2018, της υπόθεσης Α12/2018, της υπόθεσης Α13/2018, για την έρευνα της υπόθεσης 
Α15/2018, για την έρευνα της υπόθεσης Α16/2018, για την διερεύνηση της υπόθεσης 
Α17/2018 και της υπόθεσης Α14/2018. (σε χρέωση αναλόγως των ΚΑΕ 0411 ή 0439) 

γ) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών, 
πρόσβασης σε τράπεζες νομικών δεδομένων. (ΚΑΕ 0439) 

δ) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση της εκπόνησης τοπογραφικών 
διαγραμμάτων, από νόμιμο τοπογράφο μηχανικό, στην υπόθεση με αριθμό Α15/2018 
(χρέωση ΚΑΕ 0439). 

ε) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση υπηρεσιών σύνταξης μισθολογικών 
καταστάσεων (ΚΑΕ 0433) 

στ) σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση υπηρεσιών λειτουργικής 
αποτίμησης, διαστασιολόγησης και λεπτομερών τεχνικών προδιαγραφών κεντρικού 
λογισμικού υλικού και εργασιών διαμόρφωσης computerroom (σε χρέωση των ΚΑΕ 0412 ή 
0419). 
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Τα υπόλοιπα των ΚΑΕ για τις ανωτέρω προμήθειες είναι: 0832: 2.000 €, 7123: 38.559,04 €, 

7124: 2.500 €,  7129: 1.500 €,  0439: 7.141 €., 0433: 2.000 € , 0411: 3.578 €. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail:   info@raports.gr  

ΑΠΟΦΑΣΗ 72/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 1 η
 

 
ΘΕΜΑ 8ο: Διαδικασία απευθείας ανάθεσης από την Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. 

για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών εντός λιμενικής ζώνης. 

 

Την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 41η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Χλωμούδης Κωνσταντίνος  

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά την 

έγκριση, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με διαπραγμάτευση, χωρίς 

διαγωνιστική διαδικασία, πίστωσης ύψους €60.000 πλέον Φ.Π.Α, που αφορούσε την 

παροχή υποστηρικτικών εργασιών εντός λιμενικής ζώνης από τον Σύνδεσμο Μονίμων 

Εργατών Λιμένος Ηρακλείου,  για χρονικό διάστημα ενός έτους.  

Η εν λόγω διαδικασία απευθείας ανάθεσης ετέθη υπόψη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

(εφεξής Ρ.Α.Λ.) με ανώνυμα μηνύματα τηλεομοιοτυπίας αναφοράς-καταγγελίας (Fax) που 

εστάλησαν στην Αρχή στις 19/07/2018 και στις 31/08/2018.  

Έπειτα δίδει τον λόγο στον Εισηγητή κ. Δ. Μπίτα, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
25.10.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 19/07/2018 εστάλη από ανώνυμο αποστολέα με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας (Fax) στη 

Ρ.Α.Λ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 9Ε/19-07-2018) το υπ΄ αριθμ. 3636/26-06-2018 έγγραφο της Ο.Λ.Η Α.Ε  

που αφορούσε την έγκριση πίστωσης ύψους €60.000 χωρίς Φ.Π.Α στο Σύνδεσμο Μονίμων 

Εργατών Λιμένος Ηρακλείου για την παροχή υποστηρικτικών εργασιών εντός της Χερσαίας 

Ζώνης Λιμένα (Αριθμ. Απόφασης 5/12ου ΔΣ Ο.Λ.Η Α.Ε/15-06-2018). Στην τελευταία σελίδα 

του τετρασέλιδου εγγράφου αποτυπώνεται η αναρτητέα στο διαδίκτυο απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης αναλόγου ύψους και στο κάτω μέρος αυτής έχουν τεθεί 

χειρόγραφα από άγνωστο συντάκτη τα ακόλουθα: «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Αξιότιμε κ. 

Γενικέ, είμαι στον Ο.Λ.Η Α.Ε, δείτε τις παράνομες αποφάσεις ανάθεσης 60.000€ διαφθοράς 

κατά του Δημοσίου. Για λόγους προστασίας μου δεν αναφέρω τα στοιχεία μου. Θα 

γνωστοποιηθεί στο γραφείο Πρωθυπουργού. Παρακαλώ να επέμβετε άμεσα να το 

στείλετε….». Το κείμενο του άγνωστου συντάκτη φαίνεται να συνεχίζεται χωρίς όμως να 

σταλεί περαιτέρω στη Ρ.Α.Λ. τυχόν πέμπτη σελίδα του μηνύματος τηλεομοιοτυπίας (Fax). 

2) Στις 31/08/2018 εστάλη επίσης από ανώνυμο αποστολέα, με μήνυμα τηλεομοιοτυπίας 

(Fax), στη Ρ.Α.Λ (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 19Ε/31-08-2018) το υπ΄ αριθμ. 4582/09-08-2018 εσωτερικό 

έγγραφο του Διευθυντή Οικονομικών – Διοικητικών  Υπηρεσιών της Ο.Λ.Η Α.Ε προς τον 

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού που αφορούσε την υπόθεση. Στην 

τελευταία σελίδα και στο κάτω μέρος αυτής έχουν τεθεί χειρόγραφα από άγνωστο 

συντάκτη τα ακόλουθα: «ΑΝΑΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ. Αξιότιμε κ. Γενικέ, σας στέλνω την 

τεκμηρίωση για την παράνομη ανάθεση στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου προς τους 

λιμενεργάτες ύψους 60.000€ χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. Το παρόν έγγραφο κατέθεσε ο 

Διευθυντής Οικονομικών στο πρωτόκολλο του Οργανισμού και το κατήγγειλε στα μέλη της 

Διοίκησης. Οι παράνομες αυτές ενέργειες έχουν καταγγελθεί και στο γραφείο του 
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Πρωθυπουργού, περιμένουμε την παρέμβαση του εισαγγελέα και τη δική σας, και έτσι να 

μην καλύπτονται από κανένα αυτά τα σκάνδαλα. Θα επέμβετε; Παρακολουθούμε το θέμα. 

Για λόγους ασφαλείας δεν μπορώ να σας δώσω ακόμα τα προσωπικά μου στοιχεία.» 

3) Η Ρ.Α.Λ, στο πλαίσιο της έρευνας που αποφάσισε να διεξάγει ζήτησε με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

413/20-09-2018 έγγραφό της  στοιχεία που αφορούν στην υπόθεση.  

4) Η Ο.Λ.Η Α.Ε ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Ρ.Α.Λ απέστειλε συνημμένα με το υπ΄ αριθμ. 

5307/08-10-2018 έγγραφό της  τα παρακάτω έγγραφα: 

1. Την με αρ. 5/12ου/15-06-2018 Απόφαση Δ.Σ  Ο.Λ.Η Α.Ε. 

2. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 3353/13-06-2018 εισήγηση των Υπηρεσιών του Ο.Λ.Η. 

3. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 3354/14-06-2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα των Νομικών 

Συμβούλων του Ο.Λ.Η. 

4. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχόμενο Ο.Λ.Η 3355/14-06-2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του 

Δικηγόρου του Συνδέσμου Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου κ. Εμμ. Βελεγράκη. 

5. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 3636/26-06-2018 Απόσπασμα Πρακτικών της από 15.06.2018 

Συνεδρίασης του Δ.Σ. της  Ο.Λ.Η. Α.Ε. και τη ληφθείσα απόφαση περί έγκρισης της 

πίστωσης 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για ένα έτος για την παροχή υποστηρικτικών εργασιών 

στον λιμένα Ηρακλείου από το Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου. 

6. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 4132/19-07-2018 Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής Υποστηρικτικών 

Εργασιών στο Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου. 

7. Την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 3367/13-06-2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

8. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 4582/09-08-2018 έγγραφο του Διευθυντή Διοικητικών 

Οικονομικών Υπηρεσιών. 

9. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχόμενο Ο.Λ.Η 4563/09-08-2018 αίτημα  του Συνδέσμου Μονίμων 

Εργατών Λιμένος Ηρακλείου. 

10. Το υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 4725/21-08-2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα των Νομικών 

Συμβούλων του Ο.Λ.Η. 

11. Την υπ΄ αριθμ. 1/14ου/21-08-2018 Απόφαση έκτακτου Δ.Σ της Ο.Λ.Η Α.Ε. 

 

5) Στο υπ΄ αριθμ. 5307/08-10-2018 έγγραφο της η Ο.Λ.Η Α.Ε αναφέρει επιπροσθέτως ότι: «Δεν 

έχει εξοφληθεί μέχρι και σήμερα το ένταλμα πληρωμής που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 

4582/09-08-2018 έγγραφο του Διευθυντή Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών. Δεν έχει 

υλοποιηθεί καμία εργασία από την 09/08/2018 και μετά, όπως επίσης δεν έχει εξοφληθεί 

οποιοδήποτε ποσό στα πλαίσια της με αριθμ. πρωτ. ΟΛΗ Α.Ε 4132/19-07-2018 Σύμβασης 

Ανάθεσης Παροχής Υποστηρικτικών Εργασιών στον Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών Λιμένος 

Ηρακλείου». 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίως τα 

Άρθρα 112 και 113, όπως ισχύει. 
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2) Ο 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. (ΦΕΚ Α' 145/27.6.2001).  

3) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016). 

4) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15. 

5) Ο Ν. 4455/2017, Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων 

Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017). 

6) Η Κ.Υ.Α 20303/383/2017, Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) – Οργάνωση  

λειτουργία και καθορισμός δικαιολογητικών εγγραφής (Φ.Ε.Κ Β’ 1623/11-05-2017). 

7) Η Κ.Υ.Α 60814/1583/2017, Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των 

Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος (Φ.Ε.Κ Β’ 4561/22-12-2017). 

8) Η Κ.Υ.Α. 228536/2018, Περιεχόμενο και διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων 

επαγγελματικής κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και προϋποθέσεις και 

διαδικασία πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους (Φ.Ε.Κ Β’ 12/10-01-2018). 

9) Η Υ.Α 2133.1/11071/2018, Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 

51 «Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους 

λιμενικούς χώρους» (Φ.Ε.Κ Β’  567/21-02-2018). 

10) ON.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης 

σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 

39). 

11) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄28). 

12) Η Απόφαση 330 «Κανονισμός Διερεύνησης Καταγγελιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» 

(Φ.Ε.Κ Β’  1923/02-06-2017). 

13) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 

1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

14) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

15) Οι αποφάσεις 10/2017, 79/2018 και 102/2018 του Ελεγκτικού Συνεδρίου ΣΤ΄ Κλ.  

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Β. Νομικό  και νομολογικό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Ν. 2932/2001, ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001 - Μετατροπή των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων 
σε Οργανισμούς Λιμένος 

ΙΙ. Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 - Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό 
Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. 
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ΙΙΙ. Κ.Υ.Α  60814/1583/2017, ΦΕΚ Β’ 4561/22-12-2017 - Γενικός ενιαίος κανονισμός εργασίας 
διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος. 

ΙV. Υ.Α 2133.1/11071/2018, Φ.Ε.Κ Β’  567/21-02-2018 - Έγκριση τροποποίησης του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 51 «Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των 
λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους». 

V. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016 - «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Γ. Αξιολόγηση Πραγματικών Περιστατικών και Διαδικασίας Ανάθεσης  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 108 παρ. 1 του Ν. 4389/2016 «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». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν. 4389/2016 «…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 ότι 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,…».  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 εδ. α’ του Κανονισμού Διερεύνησης Καταγγελιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Η ανώνυμη καταγγελία μπορεί να είναι μόνο έγγραφη και 

πρέπει να περιέχει τα πληροφοριακά στοιχεία της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, 

εξαιρουμένων των στοιχείων της ταυτότητας του, όπως αυτά ορίζονται στα στοιχεία α και β 

αυτής». 

Συνεπώς η ΡΑΛ είναι καθ’ ύλην αρμόδια για να εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν 

θέματι ζητήματος και απολύτως παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Ν. 2932/2001, ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001 - Μετατροπή των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων 
σε Οργανισμούς Λιμένος  
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Με βάση το άρθρο 21 παρ. 3 του Νόμου 2932/2001 (ΦΕΚ 145/Α’/27-06-2001)  το Νομικό 

Πρόσωπο με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία με 

την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε, με διακριτικό τίτλο Ο.Λ.Η Α.Ε και έδρα 

τον Δήμο Ηρακλείου. Με το άρθρο 22 του ιδίου Νόμου εγκρίθηκε και το καταστατικό της 

Ανώνυμης Εταιρείας σκοπός της οποίας σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού της 

είναι η διοίκηση και η εκμετάλλευση των χώρων της Ζώνης Λιμένα δικαιοδοσίας της. 

Ειδικότερα στο Σκοπό της Εταιρείας περιλαμβάνονται: α) Η παροχή κάθε είδους λιμενικών 

υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, η βελτίωση και η ανάπτυξη 

του λιμένα. β) Η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού των πλοίων και διακίνησης επιβατών, 

οχημάτων, φορτίων. γ) Η εγκατάσταση, οργάνωση και εκμετάλλευση κάθε είδους λιμενικής 

υποδομής. δ) Η ανάληψη και εκτέλεση προγραμμάτων, μελετών και έργων σχετικών με τις 

δραστηριότητες του Οργανισμού Λιμένα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς, κοινοτικούς 

ή άλλους πόρους και που εντάσσονται στην εθνική λιμενική πολιτική. ε) Η ανάληψη κάθε 

δραστηριότητας που έχει σχέση με το λιμενικό έργο, καθώς και κάθε άλλης εμπορικής και 

επιχειρηματικής δραστηριότητας πέραν των παραδοσιακών λιμενικών υπηρεσιών 

συμπεριλαμβανομένων ιδίως της τουριστικής, της πολιτιστικής, της αλιευτικής, του 

σχεδιασμού και της οργάνωσης λιμενικών εξυπηρετήσεων. στ) Η αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και υποδομών μέσω τεχνολογικού και οργανωτικού 

εκσυγχρονισμού. ζ) Η μέριμνα αισθητικής και λειτουργικής διάρθρωσης του λιμένα. η) Η 

εποικοδομητική συνεργασία με τους χρήστες του λιμένα και τους τοπικούς φορείς και τους 

φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας. θ) Η εποικοδομητική 

συνεργασία και η ανάληψη κάθε δραστηριότητας που έχει σχέση με τους φορείς διοίκησης 

και εκμετάλλευσης των λιμένων της χώρας. ι) Η ανάληψη καθηκόντων "Γενικού 

Διαχειριστή" των χώρων της Ζώνης Λιμένα στο πλαίσιο του γενικού σχεδιασμού και 

ανάπτυξης του λιμενικού δυναμικού της χώρας, της χάραξης εθνικής λιμενικής πολιτικής 

για λογαριασμό του Δημοσίου και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. ια) Κάθε άλλη 

δραστηριότητα που είχε ανατεθεί στα Λιμενικά Ταμεία ως νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου. 

 

ΙΙ. Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 - Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό 

Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 1β του Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 αναφορικά με 

τον ορισμό των φορτοεκφορτωτικών  εργασιών διακίνησης φορτίου στο λιμένα ισχύει ότι 

«Ως φορτοεκφορτωτικές  εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιµένα, νοούνται η οργάνωση 

και διακίνηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, 

είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία 

συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου 

στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα µε τη 

μεταφορά του φορτίου, µε την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της 
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ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται µε το 

διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών)». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4 του ως άνω Νόμου: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε µέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε µέσω ομάδων 

ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται µε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται µε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι 

κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιμάνια, 

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, µε απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.» 

 

ΙΙΙ. Κ.Υ.Α  60814/1583/2017, ΦΕΚ Β’ 4561/22-12-2017 - Γενικός ενιαίος κανονισμός 

εργασίας διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 3 της Κ.Υ.Α 60814/1583/2017 των Υπουργών Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας Κοινωνικής,  Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: 

«Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την άσκηση του επαγγέλματος του 

φορτοεκφορτωτή και οι εφοδιασμένοι με βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Α΄ ή στο 

Μητρώο Β΄ - φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας Χειριστή 

Μηχανημάτων Έργου, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε Λιμένα της χώρας». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2  παρ. 3 της ως άνω Κ.Υ.Α ισχύουν τα ακόλουθα: «1. Αρμόδιοι για 

την ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης και την επιλογή - ορισμό του υπεύθυνου 

ομαδάρχη - αρχιεργάτη, είναι οι κάθε φορά φορτοπαραλήπτες, οι κύριοι των προς 

διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών και κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου 

της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες). 2. Η από κοινού πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών 

εργασιών από ασκούντες ατομικά το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, με ομάδες ή ενώσεις 

φορτοεκφορτωτών ή επιχειρήσεις φορτοεκφορτώσεων ή με απασχολούμενους με σχέση 

εξηρτημένης εργασίας δεν απαγορεύεται. 3.Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον καθορισμό του 

αριθμού και των συνθέσεων εργασίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους, είναι ο 

εκάστοτε φορτοπαραλήπτης, οι κύριοι των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών και 

κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες), οι 

εργοδότες στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, ή ο οριζόμενος ως υπεύθυνοςομαδάρχης 

- αρχιεργάτης, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό των συνθέσεων εργασίας. 4. 

Η επιλογή, εκ μέρους των αρμοδίων για την ανάθεση του έργου των παρ. 1. και 3, 

φορτοεκφορτωτή ή των φορτοεκφορτωτών και του υπεύθυνου ομαδάρχη- αρχιεργάτη, 

είναι ελεύθερη.» 

Επιπρόσθετα με βάση το Άρθρο 9 παρ. 1,2 της ίδιας Κ.Υ.Α ισχύει: «1. Οι ήδη λειτουργούσες 

στέγες του Λιμενεργάτη και οι παραχωρημένοι χώροι από τους Οργανισμούς Λιμένων και τα 

Λιμενικά Ταμεία στα Σωματεία εργαζομένων, συνεχίζουν να αποτελούν τους χώρους 
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συγκέντρωσης και παραμονής των φορτοεκφορτωτών σε κάθε λιμάνι, καθώς και τους 

χώρους εναπόθεσης και φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των 

φορτοεκφορτώσεων. Οι παραπάνω χώροι, χρησιμοποιούνται και ως χώροι συγκέντρωσης 

για την πραγματοποίηση της σύνθεσης των ομάδων και της αποστολής τους στους χώρους 

εργασίας. 2. Ίδιο δικαίωμα χρήσης των παραπάνω χώρων, έχουν και οι φορτοεκφορτωτές, 

που παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος, ανήκουν σε 

ομάδες ή σε ενώσεις, ή απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας.» 

 

IV. Υ.Α 2133.1/11071/2018, Φ.Ε.Κ Β’  567/21-02-2018 - Έγκριση τροποποίησης του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 51 «Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου των 

λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους». 

Με βάση την Υ.Α  2133.1/11071/2018 Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 

εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αναφορικά με τον καθορισμό 

των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους. 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της εν λόγω τροποποίησης ορίζεται ως: «Λιμενικός χώρος»: Η 

χερσαία και θαλάσσια ζώνη κάθε λιμένα και ως «Λιμενεργάτης»: «Ο φορτοεκφορτωτής που 

απασχολείται σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιμένα, κατά την έννοια 

του ισχύοντος νόμου περί Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), ο οποίος είναι 

εγγεγραμμένος στο Μητρώο Α΄ του Ε.Μ.Φ.» 

Στο Άρθρο 3 παρ. 1 ορίζεται ότι: «Δικαίωμα εισόδου στους λιμενικούς χώρους, για την 

άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη, έχει κάθε λιμενεργάτης της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον διαθέτει Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς 

Χώρους, η οποία εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.» 

 

V. Ν. 4412/2016, ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016 - «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 1 του Ν. 4412/2016, «…προσφυγή στη διαδικασία της 

απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι 

ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ». 

Σύμφωνα με το άρθρο 224 παρ. 1-2 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «1. Για τους σκοπούς του 

παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι: 

α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν μία από τις 

δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234· 

β) αν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ των 

δραστηριοτήτων τους, κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 

έως 234 ή συνδυασμό τέτοιων δραστηριοτήτων και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών ή 

αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία εκχωρεί αρμόδια αρχή της Ελλάδας…».  
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Σύμφωνα με το άρθρο 232 του Ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Οι διατάξεις του παρόντος 

Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) εφαρμόζονται στις δραστηριότητες που αφορούν την 

εκμετάλλευση μιας γεωγραφικής περιοχής με σκοπό τη διάθεση αερολιμένων, θαλάσσιων 

λιμένων ή λιμένων εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή άλλων τερματικών σταθμών σε φορείς που 

πραγματοποιούν αεροπορικές, θαλάσσιες ή εσωτερικές πλωτές μεταφορές». 

Σύμφωνα με το άρθρο 263 παρ. 3 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Στις ειδικές περιπτώσεις 

και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 269, οι αναθέτοντες φορείς δύνανται να 

προσφεύγουν στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη προκήρυξη 

διαγωνισμού». 

Σύμφωνα με το άρθρο 269 περ. γ΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Οι 

αναθέτοντες φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν μια διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού, στις ακόλουθες περιπτώσεις: … … γ) εάν τα έργα, τα 

αγαθά ή οι υπηρεσίες μπορούν να παρασχεθούν μόνον από έναν συγκεκριμένο οικονομικό 

φορέα για οποιονδήποτε από τους κατωτέρω λόγους: …. ββ) δεν υφίσταται ανταγωνισμός, 

επειδή υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που εμποδίζουν την ανάπτυξή του….Οι εξαιρέσεις που 

ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ) και γγ) εφαρμόζονται μόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη 

εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι αποτέλεσμα 

τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης». 

Σύμφωνα με το άρθρο 326 παρ. 1 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι «Για συμβάσεις κάτω των 

ορίων, οι αναθέτοντες φορείς μπορούν να προσφεύγουν εκτός από τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στο άρθρο 263 και στις διαδικασίες του συνοπτικού διαγωνισμού και της 

απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα  άρθρο 327 και 328. Τα ανώτατα χρηματικά όρια των 

άρθρων 327 και 328, δύνανται να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού». 

Περαιτέρω, από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 326 παρ. 1, 263 παρ. 3 και 269 

περ. γ΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4412/2016 προκύπτει ότι για συμβάσεις προμήθειας με 

εκτιμώμενη αξία κατώτερη των ορίων εφαρμογής της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ, επιτρέπεται η 

προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση 

προκήρυξης διαγωνισμού, σε περίπτωση που η προμήθεια μπορεί να παρασχεθεί μόνο από 

ένα συγκεκριμένο οικονομικό φορέα, υπό τις προϋποθέσεις ότι  δεν υφίσταται 

ανταγωνισμός λόγω τεχνικών λόγων που εμποδίζουν την ανάπτυξή του, ότι δεν υπάρχει 

εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και ότι η απουσία ανταγωνισμού δεν είναι 

αποτέλεσμα τεχνητού περιορισμού των παραμέτρων της σύμβασης (βλ. Ε.Σ. ΣΤ΄ Κλ. 

10/2017, 79/2018, 102/2018). 

 

 

 

Γ. Αξιολόγηση Πραγματικών Περιστατικών και Διαδικασίας Ανάθεσης  

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 3353/13-06-2018 έγγραφο-εισήγηση τριών 

Διευθύνσεων των Υπηρεσιών του Ο.Λ.Η προς το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα «Έγκριση 

Πίστωσης για υποστηρικτικές εργασίες εντός κυρίως ‘λιμενικής ζώνης’ από το ‘Σύνδεσμο 
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Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου’, ανέφεραν οι  εν λόγω Διευθύνσεις, επικαλούμενες 

έλλειψη μονίμου προσωπικού σε διάφορες ειδικότητες, την για μεγάλο διάστημα 

συνεργασία της Ο.Λ.Η. Α.Ε. με το Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου για την 

παροχή υπηρεσιών εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα για την αντιμετώπιση καθημερινών 

αναγκών. Περαιτέρω υπολόγισαν το κόστος  των Υπηρεσιών στο ποσό των 60.000 Ευρώ 

χωρίς ΦΠΑ και εισηγήθηκαν την εξέταση δυνατότητας σχετικής Σύμβασης  σύμφωνα με την 

κείμενη Νομοθεσία για την έγκριση της διάθεσης  της εν λόγω πίστωσης. 

Ως εκ τούτου, ο Σύνδεσμος Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου προέβη σε εντολή προς 

δικηγόρο για τη σύνταξη Γνωμοδότησης ως προς τρόπο σύναψης Σύμβασης με την Ο.Λ.Η. 

Α.Ε. Αντίστοιχα το Νομικό τμήμα της Ο.Λ.Η. Α.Ε. ετοίμασε εσωτερική Γνωμοδότηση για τη 

διαδικασία σύναψης Σύμβασης. 

Με το υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχόμενο Ο.Λ.Η 3355/14-06-2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα του 

Πληρεξουσίου Δικηγόρου του Συνδέσμου, αναλύεται κατά κύριο λόγο το νομικό Καθεστώς 

που διέπει του Φορτοεκφορτωτές και αναφέρεται ότι οι Φορτοεκφορτωτές-Μέλη του 

Συνδέσμου Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου τυγχάνει να είναι ενταγμένοι στο 

Μητρώο Β’ του Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών με  πιστοποίηση επαγγελματικής 

εξειδίκευσης για τις εργασίες που αναφέρονται στην Ενότητα Β’. Επίσης αναφέρεται ότι 

λόγω της προαναφερόμενης πιστοποίησης δύνανται να διενεργούν ακόμη και τις πιο 

εξειδικευμένες λιμενεργατικές εργασίες. Επικαλούμενος ο Πληρεξούσιος δικηγόρος 

έλλειψη ανταγωνισμού λόγω τεχνικών λόγων που εμποδίζουν την ανάπτυξή του,  

συμπεραίνει ότι είναι δυνατή η απασχόληση «από το Φορέα Εκμετάλλευσης του λιμένος με 

την προβλεπόμενη διαδικασία της διαπραγμάτευσης , εφόσον, ενόψει των ανωτέρω, η 

φύση και ο χαρακτήρας του έργου ή των παρεχόμενων υπηρεσιών το δικαιολογεί». 

Αντίστοιχο σκεπτικό με το ανωτέρω Γνωμοδοτικό Σημείωμα φέρει και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

Ο.Λ.Η 3354/14-06-2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα των Νομικών Συμβούλων του Ο.Λ.Η., το 

οποίο έχει λάβει υπόψη του και αναφέρει την ανωτέρω Γνωμοδότηση. 

Βασιζόμενο στις ανωτέρω δύο νομικές Γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής 

διοίκησης, το Δ.Σ. της Ο.Λ.Η. Α.Ε. έλαβε απόφαση περί έγκρισης της πίστωσης των 60.000 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για ένα έτος για υποστηρικτικές εργασίες εντός της κυρίως «Λιμενικής 

Ζώνης» στο λιμένα Ηρακλείου στην από 15.06.2018 Συνεδρίασή του, με τη διαδικασία της 

απευθείας διαπραγμάτευσης, χωρίς τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας. Εν συνεχεία 

σύνηψε την υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 4132/19-07-2018 Σύμβαση Ανάθεσης Παροχής 

Υποστηρικτικών Εργασιών στο Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου. Ένεκα της 

ανωτέρω διαδικασίας, η υπογραφή της σύμβασης κρίνεται ότι τελεστηκε σε πρόσφορη 

βάση για τη θεμελίωση εμπιστοσύνης εκ μέρους του οργάνου ότι εκινείτο εντός του 

πλαισίου νομιμότητος. 

Αντικείμενο της Σύμβασης περιγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής «….η ανάθεση 

υποστηρικτικών εργασιών στα πλαίσια των καθηκόντων των 

Λιμενεργατών/Φορτοεκφορτωτών, όπως αυτά ορίζονται στους Γενικούς Κανονισμούς 
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Λιμένων (φορτοεκφορτωτικές εργασίες, καλή τάξη, καθαριότητα, υγιεινή κ.λ.π) εντός της 

λιμενικής ζώνης. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών εντός της 

χερσαίας ζώνης λιμένα για την αντιμετώπιση καθημερινών αναγκών όπως:  

1. Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης όταν δεν επαρκεί το προσωπικό του Ο.Λ.Η Α.Ε για την 

εξυπηρέτηση της εμπορικής κίνησης και την απομάκρυνση υπολειμμάτων 

φορτοεκφορτώσεων. 

2. Υπηρεσίες για τη συντήρηση υποδομών του Ο.Λ.Η Α.Ε οι οποίες γίνονται με αυτεπιστασία. 

3. Υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων (παροχή νερού, μεταφορές 

εξοπλισμού κ.λ.π.) 

4. Υπηρεσίες που αφορούν την εξυπηρέτηση της ακτοπλοΐας (ζύγιση οχημάτων, διαχείριση 

parking κλπ.)».    

Εκ του αντικειμένου της Σύμβασης προκύπτει ότι η Ο.Λ.Η. Α.Ε. έχει αναθέσει, πέραν των 

υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης, υπηρεσίες που αφορούν τη συντήρηση των υποδομών οι 

οποίες γίνονται με αυτεπιστασία, την εξυπηρέτηση Κρουαζιεροπλοίων και Ακτοπλοΐας στο 

Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου και άλλες υποστηρικτικές εργασίες για τη 

λειτουργία του λιμένα.  

Για τη δε σύναψη της Σύμβασης, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. προβαίνει σε παραδοχή και αποδοχή 

πραγματικών περιστατικών, των οποίων γίνεται επίκληση στη Γνωμοδότηση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Συνδέσμου Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου. Πιο 

συγκεκριμένα, η υπ΄ αριθμ. πρωτ. εισερχόμενο Ο.Λ.Η 3355/14-06-2018 Γνωμοδότηση 

δέχεται ότι υπάρχει έλλειψη ανταγωνισμού, επειδή υφίστανται τεχνικοί λόγοι που 

εμποδίζουν την ανάπτυξή του, χωρίς να αναφέρει τους λόγους αυτούς. Ο δε ισχυρισμός ότι 

ο Σύνδεσμος Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου είναι ο μόνος οικονομικός φορέας που 

δύναται να παρέχει φορτοεκφορτωτικές εργασίες αποτελεί καταρχήν δήλωση του 

πληρεξουσίου δικηγόρου του Συνδέσμου και οφείλει η Ο.Λ.Η. Α.Ε. να προβεί σε έλεγχό του. 

Επιπλέον, η υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 3354/14-06-2018 Γνωμοδότηση των εσωτερικών 

νομικών συμβούλων της Ο.Λ.Η. Α.Ε. δέχεται, εκ της γνωμοδότησης του πληρεξουσίου 

δικηγόρου Συνδέσμου Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου, τον ισχυρισμό ότι ο εν λόγω 

Σύνδεσμος αποτελεί το μόνο οικονομικό φορέα που δύναται να παρέχει 

φορτοεκφορτωτικές εργασίες στον λιμένα Ηρακλείου.  

Περαιτέρω, οι ανωτέρω δύο Γνωμοδοτήσεις μελετούν ως νομικό αντικείμενο την παροχή 

υπηρεσιών λιμενεργασίας-φορτοεκφορτωτικών εργασιών και όχι την παροχή 

υποστηρικτικών εργασιών, όπως περιγράφονται στο αντικείμενο της προαναφερθείσας 

Σύμβασης.   

Η Ο.Λ.Η. Α.Ε. έχει διευρύνει, εντός της συμβάσεως, το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών 

εκ μέρους των λιμενεργατών και σε υπηρεσίες – εργασίες, οι οποίες δεν περιγράφονται 

στις κύριες επαγγελματικές και επιμέρους επαγγελματικές λειτουργίες (ΚΕΛ – ΕΕΛ) του 

επαγγελματικού περιγράμματος του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή, σε μη άμεσα 

συνυφασμένες με την παροχή λιμενεργασίας εντός της Ζώνης Λιμένα υπηρεσίες, όπως 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

338 

 

ενδεικτικά αναφέρονται η διαχείριση του πάρκινγκ και παροχή υπηρεσιών για τη 

συντήρηση των υποδομών η οποίες γίνονται με αυτεπιστασία. 

Ενώ λοιπόν, τίθεται ο ισχυρισμός εκ μέρους του πληρεξουσίου δικηγόρου του Συνδέσμου 

Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου ότι υφίσταται έλλειψη ανταγωνισμού, λόγω τεχνικών 

λόγων που εμποδίζουν την ανάπτυξή του για την παροχή λιμενεργασίας στο λιμένα 

Ηρακλείου με σκοπό τη σύναψη σύμβασης με διαπραγμάτευση χωρίς διαγωνιστική 

διαδικασία, εφαρμοζόμενης της εξαίρεσης του άρθρου 269 περ. γ΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 

4412/2016, η Ο.Λ.Η. Α.Ε. διευρύνοντας το αντικείμενο της εν λόγω Σύμβασης σε 

περισσότερες υπηρεσίες - μη άμεσα συνυφασμένες με τις οριοθετημένες από την Κ.Υ.Α. 

60814/1583/2017υπηρεσίες παροχής λιμενεργασίας εντός της Ζώνης Λιμένα, εκφεύγει του 

πραγματικού του κανόνα δικαίου της εξαίρεσης.  

Επιπλέον, η επίκληση στο υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η 4725/21-08-2018 Γνωμοδοτικό Σημείωμα 

των Νομικών Συμβούλων του Ο.Λ.Η., ότι το κόστος για την αξιοποίηση του εργατικού 

δυναμικού του Συνδέσμου για τις υποστηρικτικές εργασίες  «ήταν και παραμένει σαφώς 

πολύ χαμηλότερο από το αντίστοιχο κόστος ανάθεσης των σχετικών εργασιών σε ιδιωτική 

εταιρεία που θα είναι σε ετοιμότητα (standby) για να παρέχει υποστηρικτικές εργασίες» δεν 

προκύπτει από την επίκληση συγκεκριμένων συγκριτικών στοιχείων, ούτε δε απεστάλησαν 

τέτοιου είδους στοιχεία στην Αρχή. Επίσης η συγκεκριμένη επίκληση εντός της 

Γνωμοδότησης δύναται να στηρίξει επιχείρημα περί δυνητικού ανταγωνισμού για την 

παροχή υποστηρικτικών εργασιών στον λιμένα Ηρακλείου. 

Περαιτέρω, όταν ο Αναθέτων Φορέας επιχειρεί να εφαρμόσει μία εξαίρεση του ν. 

4412/2016, όπως εν προκειμένω, οφείλει να βρίσκεται σε θέση να τεκμηριώσει, επί τη 

βάσει πραγματικών περιστατικών, σιγουριά για την εφαρμογή της εξαίρεσης και όχι 

πιθαναλόγηση.  

Ως εκ τούτου, η προϋπόθεση της έλλειψης ανταγωνισμού, λόγω τεχνικών λόγων που 

εμποδίζουν την ανάπτυξή του (άρθρο 269 περ. γ΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 4412/2016), ένεκα της 

οποίας προσέφυγε η Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε απευθείας ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών ύψους 

60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ, δίχως διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν τεκμαίρεταιότι 

πληρείται, ένεκα της διεύρυνσης του αντικειμένου της Σύμβασης σε σχέση με το 

αντικείμενο που εξετάστηκε από τις υπ΄ αριθμ. πρωτ. Ο.Λ.Η. 3354/14-06-2018 και 3355/14-

06-2018 νομικές Γνωμοδοτήσεις. Επίσης, ούτε προκύπτει η ανωτέρω προϋπόθεση από 

πραγματικά περιστατικά, τα οποία αποδεικνύονται από τα έγγραφα και τα στοιχεία που 

εστάλησαν από την Ο.Λ.Η. Α.Ε. προς την Αρχή (π.χ. διενέργεια διαγωνισμού για τις ίδιες 

εργασίες, τουλάχιστον δύο φορές, ο οποίος να απέβη άκαρπος).  

Επίσης παρατηρείται απουσία τεκμηρίωσης ως προς τα ανωτέρω, ήτοι του αντικειμένου της 

Σύμβασης σε σχέση με την εφαρμογή της εξαίρεσης του ν. 4412/2016 από την Ο.Λ.Η. Η 

σχετική τεκμηρίωση που εστάλη από την Ο.Λ.Η. αφορά την υπηρεσία φορτοεκφόρτωσης 

και είναι ανεπαρκώς σχετιζόμενη με το αντικείμενο της Σύμβασης. 
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Άρα τυγχάνει μη νόμιμη η εφαρμογή της εξαίρεσης για τη διαδικασία με απευθείας 

ανάθεση με διαπραγμάτευση ύψους 60.000 €, χωρίς διαγωνιστική διαδικασία. 

Μεταγενέστερη Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Η Α.Ε. (υπ΄ αριθμ. 1/14ου/21-08-2018) περί της 

αποστολής της εν λόγω Σύμβασης προς το αρμόδιο εποπτεύων Υπουργείο Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής, και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής 

και Επενδύσεων για τον έλεγχο και τη διατύπωση γνώμης, χωρίς την περαιτέρω εκτέλεση 

της σύμβασης, αποτελεί ένδειξη ελέγχου της νομιμότητος αυτής από την ίδια την  Ο.Λ.Η 

Α.Ε. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Ελλείψει της τεκμηρίωσης πλήρωσης της προϋπόθεσης που θέτει το άρθρο 269 περ. γ΄ 

υποπερ. ββ΄ του Ν. 4412/2016, περί έλλειψης ανταγωνισμού, δυνάμει της οποίας 

προσέφυγε η Ο.Λ.Η. Α.Ε. σε απευθείας ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών ύψους 60.000 

Ευρώ χωρίς ΦΠΑ,  

α) την ανάκληση από πλευράς της Ο.Λ.Η. Α.Ε. της από 15ης Ιουνίου 2018 Απόφασης περί 

έγκρισης της πίστωσης 60.000 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ για ένα έτος για την παροχή 

υποστηρικτικών εργασιών στον λιμένα Ηρακλείου από το Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών 

Λιμένος Ηρακλείου  και  

β) την από μέρους της Ο.Λ.Η. Α.Ε. καταγγελία της εν συνεχεία Σύμβασης Ανάθεσης Παροχής 

Υποστηρικτικών Εργασιών στο Σύνδεσμο Μονίμων Εργατών Λιμένος Ηρακλείου, ως μη 

νόμιμα συναφθείσας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η Αρχή, λόγω 

εσφαλμένης εφαρμογής εξαίρεσης του Ν. 4412/2016. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 73/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 1 η
 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου επιγραφομένου ως 

«Προσχέδιο Αρχικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης. 

 

Την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 41η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς   

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά σε 
απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) επί του, υποβληθέντος δυνάμει 
του Άρθρου 6.3 της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) 
της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 
27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου 
(εφεξής: ΕΔ) και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), κειμένου 
επιγραφομένου ως «Προσχέδιο Αρχικού Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» (εφεξής: Προσχέδιο 
Σ.Α.Λ.) Θεσσαλονίκης. 

Έπειτα δίδει το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά 
την από 25.10.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, 
τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 21/09/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 919/21.09.18) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ., με επιστολή 
του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το υποβληθέν στον 
Αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ κείμενο «Προσχέδιο Σ.Α.Λ.» στην Αγγλική γλώσσα. 

2) Στις 02/10/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 947/03.10.18) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ., με επιστολή 
του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., το υποβληθέν στον 
Αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ κείμενο «Προσχέδιο Σ.Α.Λ.» στην Ελληνική γλώσσα. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», όπως 
ισχύει, ιδίως τα άρθρα 113 και 132. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15. 

3) O N.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης 
σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 
39). 

4) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 
Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες.» (ΦΕΚ Α 40). 

5) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

8) Η υπ’ αριθ. 29/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., ληφθείσα κατά την 25η Συνεδρίαση της Αρχής στις 
30.10.2017. 

9) Την από 03.10.2018 κατάρτιση - δυνάμει του Άρθρου 2.4 της ΣΠ - καταλόγου Κυβερνητικών 
Φορέων του ΕΔ, των κ. κ. Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών. 

ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Επί του αντικειμένου του θέματος, παρατίθενται οι κάτωθι Γενικές και Τεχνικές 
Παρατηρήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της ΣΠ. 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Η κατ’ Άρθρον 6.3 (γ) της ΣΠ διαδικασία εξέτασης και έγκρισης οιουδήποτε υποβληθέντος 
Προσχεδίου Σ.Α.Λ. προβλέπει στην παρ. (iv) αυτού ότι· «Κατά την εξέταση του Προσχεδίου 
του ΣΑΛ, ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας θα λαμβάνει υπόψη και θα μπορεί να 
απορρίψει Προσχέδιο του ΣΑΛ για τους εξής περιοριστικά αναφερόμενους λόγους:… …(Δ) 
τις απόψεις της ΡΑΛ, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού ή/και του Λιμενικού Σώματος 
Ελλάδας, στον βαθμό που σχετίζονται με την προστασία, ασφάλεια και τις λειτουργικές 
πτυχές του αντίστοιχου σχεδίου του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης 
Διαχείρισης». 

Επιπροσθέτως, δυνάμει του Άρθρου 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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,» 
και σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. 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». 

Ομοίως με το Άρθρο 132 του ιδίου Νόμου «…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:… …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.», το υπό εξέταση θέμα 
εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. 
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Η διαδικασία εξέτασης και έγκρισης του Προσχεδίου Σ.Α.Λ. υπαγορεύεται από την ΣΠ και 
κατά συνέπεια σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην 
αρμόδια να εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν θέματι ζητήματος. Συνεπώς, 
απολύτως παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., το εν θέματι κείμενο. 

Β. Γενικές Παρατηρήσεις 

1) Η κατάρτιση του εν θέματι Προσχεδίου Σ.Α.Λ. οφείλει, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 
6.3(β)(iii) της ΣΠ, να ακολουθήσει «…τους κανόνες και τις κατευθυντήριες γραμμές… …όπως 
παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.3(β)», πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με την παράγραφο 
(i)(Α) «Τον προσδιορισμό, την παρουσίαση και την κατανομή, διαχρονικά (σε μηνιαία βάση 
για την αναφερόμενη περίοδο), της σχεδιασθείσας προόδου και εξέλιξης… …πρωτοβουλιών 
ανάπτυξης». 

2) Ομοίως, σύμφωνα με την παράγραφο (i)(Β) «Τη θέσπιση λεπτομερούς σχεδίου υποδομών, 
κατασκευαστικού… …σχεδίου ανάπτυξης και εγκατάστασης για κάθε τμήμα λειτουργίας του 
λιμένα Θεσσαλονίκης…». 

3) Ομοίως, σύμφωνα με την παράγραφο (i)(Δ) «Την περιγραφή των σταδίων οριοθέτησης, 
παραχώρησης και αδειοδότησης… …που ισχύουν για κάθε έργο ανάπτυξης καθώς και των 
αναμενόμενων χρόνων ολοκλήρωσης». 

4) Ομοίως, σύμφωνα με την παράγραφο (iii) «Να παραθέτει όλες τις πληροφορίες που 
περιέχονται στο ισχύον εγκεκριμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης 
(Master Plan), στο μέτρο που ανταποκρίνεται στην περίοδο αναφοράς που καλύπτει το 
Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα, βελτιωμένη κατά το αυξημένο επίπεδο κατάλληλης… … 
τεχνικής,… …τεκμηρίωσης μέσω αναφοράς στους βραχυπρόθεσμους και/ή 
μεσοπρόθεσμους αντικειμενικούς σκοπούς αυτού…». 

5) Ομοίως, σύμφωνα με την παράγραφο (iv) «…θα περιλαμβάνει όλα τα έργα που 
προβλέπονται στο Άρθρο 7.2 της Σύμβασης Παραχώρησης και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 
(Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα)». 

 

Γ. Τεχνικές Παρατηρήσεις 

1) Τα στοιχεία περιγραφής και τεκμηρίωσης των προτεινομένων εκ του Προσχεδίου Σ.Α.Λ. 
επενδύσεων οφείλουν να αντιστοιχιστούν σε σχέση με τα συμβατικά εκ του Παραρτήματος 
7.2 της ΣΠ έργα Υ.Ε., όπως αυτά παρατίθενται στο εν λόγω Παράρτημα. 

2) Το υποβληθέν Προσχέδιο Σ.Α.Λ. για να ικανοποιεί κατ’ ολοκληρωμένο τρόπο τις 
ανειλημμένες επενδυτικές του υποχρεώσεις από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε., δυνάμει των προβλέψεων 
της ΣΠ, θα πρέπει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.2. 
της ΣΠ. Στο υποβληθέν κείμενο το Κόστος Αναφοράς της υπ’ αριθ. 3 Υ.Ε. «Γενική ανάπτυξη 
λιμένα, περιλαμβανομένων των Έργων Αποκατάστασης του Κτιρίου Παλαιού 
Τελωνειακού Σταθμού» περιορίζεται στο ποσό των 800.000€, το οποίο αντιστοιχεί στην 
εκπόνηση Τεχνικής Μελέτης για τη στατική αποκατάσταση του προαναφερθέντος κτιρίου 
και δεν επεκτείνεται στις προβλεπόμενες εργασίες της δομικής και λειτουργικής του 
αποκατάστασης. 
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Προτείνεται η επίσπευση των σχετικών διαδικασιών ωρίμανσης, συμβατών με τη ΣΠ, 
αναφορικά με τις εκτεθείσες εντός του Προσχεδίου Σ.Α.Λ. προτάσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

3) Στα στοιχεία περιγραφής και τεκμηρίωσης των προτεινομένων εκ του Προσχεδίου Σ.Α.Λ. 
επενδύσεων απουσιάζει: α) η προσήκουσα Τεχνική Περιγραφή των προτεινομένων 
διατάξεων, β) η σαφής απεικόνιση της χρονικής διάρκειας και της αλληλουχίας των 
δράσεων υλοποίησης των έργων (διάγραμμα τύπου Gantt ή Pert), γ) η λεπτομερής 
απεικόνιση προϋπολογισμού των εργασιών των περιγραφόμενων έργων, δ) η ανάλυση 
πλεονεκτημάτων, μειονεκτημάτων, ευκαιριών και κινδύνων (ανάλυση SWOT ή αντίστοιχης 
πρόσφορης μεθόδου) για τις εργασίες υλοποίησης των έργων και ε) τυχόν αδειοδοτικές 
εκκρεμότητες και ο τρόπος αντιμετώπισής των. 

4) Στην σελίδα 2 του Προσχεδίου Σ.Α.Λ. αναφέρεται εσφαλμένα ότι «…Εν συνεχεία, ο Ο.Λ.Θ. 
θα εκπονήσει και θα υποβάλει ένα κατάλληλα αναθεωρημένο, επικαιροποιημένο ή/και 
αναμορφωμένο ΣΑΛ (‘’Επικαιροποιημένο ΣΑΛ’’) έως τις 23 Μαρτίου 2018» αντί της ορθής 
ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2019, δυνάμει του Άρθρου 6.3 (α) της ΣΠ. 

5) Στην σελίδα 2 του Προσχεδίου Σ.Α.Λ. αναφέρεται ότι· α) «…Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις 
των εν λόγω δαπανών θα συμπεριληφθούν στο Επικαιροποιημένο Αρχικό ΣΑΛ, που θα 
υποβληθεί τον Μάρτιο του 2019» και β) «…όλες οι μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
προβλέψεις που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη, είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να 
διαφοροποιηθούν σημαντικά, ως αποτέλεσμα των αναμενόμενων αλλαγών στις παραδοχές 
και προϋποθέσεις της μελέτης εντός του επόμενου εξαμήνου, με την υποβολή του 
επικαιροποιημένο ΣΑΛ (Μάρτιος 2019)». Τα προαναφερθέντα α) και β) θα πρέπει να 
ερμηνευθούν υπό το πρίσμα των διατάξεων του Άρθρου 6.3 (δ) της ΣΠ, σύμφωνα με τις 
οποίες, το παρόν Προσχέδιο Σ.Α.Λ. δύναται να καταστεί το ισχύον Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα, 
το οποίο, εν πάσει περιπτώσει, πρέπει να είναι απαλλαγμένο από αιρέσεις. 

Επιπροσθέτως των ανωτέρω παρατηρήσεων, επισημαίνεται, ως προς τα στοιχεία 
περιγραφής και τεκμηρίωσης των χαρακτηριζόμενων ως «υπό προϋποθέσεις» Επενδύσεων, 
αναφορικά με την επέκταση του ανατολικού τμήματος του 6ου Προβλήτα και την ενοποίηση 
των προβλητών 4 και 5, νοούνται ως προκαταρκτικά, καθότι οι εν λόγω επενδύσεις προς το 
παρόν φαίνεται να ευρίσκονται σε αρχικά στάδια σχεδιασμού, προτείνεται η επίσπευση 
των σχετικών διαδικασιών ωρίμανσης αναφορικά με την εξασφάλιση κονδυλίων, καθώς και 
εξειδίκευση των προθέσεων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για πρόσθετες επενδύσεις. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Πρόεδρο, για την αποστολή των ως άνω 

Παρατηρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου επιγραφομένου ως 

«Προσχέδιο Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα» της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. στη 

Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

 
 
 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail:   info@raports.gr  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 74/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 8 η
 

 
ΘΕΜΑ 6ο:  Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 προς την 

αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας 

 

Την 30η Αυγούστου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 38η Συνεδρίασή τους στα γραφεία 

της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου 

Παναγιώτη - Ιάσωνα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί 

των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

3.  Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 Τορουνίδης Αθανάσιος  
Αντιπρόεδρος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι δυνάμει των διατάξεων του νόμου 
4369/2016, η Αρχή έφερε την υποχρέωση να προβεί στην αξιολόγηση των υπαλλήλων με 
απόσπαση που υπηρέτησαν σε αυτή κατά το έτος 2017. Ακολούθως, ανέπτυξε συνοπτικά 
την Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε την Εισήγηση του Προέδρου και τα στοιχεία της 
κρινόμενης υπόθεσης, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1. Στην Αρχή υπηρέτησαν κατά το έτος 2017, οι εξής αποσπασθέντες υπάλληλοι:  

1) Ο Βαλσαμάς Μιχαήλ δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2901.05/8800/2017/03-02-2017 
Απόφασης Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από 01.03.2017 μέχρι 
31.12.2017, του οποίου η απόσπαση αυτοδίκαια έληξε στις 15.04.2018.  

2) Η Σαρηγιαννίδου Κυριακή δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2901.05/104046/2016/7.12.2016 
κοινής απόφασης του Υπουργού Υγείας και Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
από 02.01.2017 έως 31.12.2017, της οποίας η απόσπαση αυτοδίκαια έληξε στις 15.04.2018, 
και παρατάθηκε κατόπιν αιτήσεώς της μέχρι την 30η .4.2018, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 
14/2018 αποφάσεως του Προέδρου της Αρχής, αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 
6ΖΟΥ46Μ445-ΒΓΒ).  

3) Η Φατούρου Γιαννούλα δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2901.05/83569/30-09-16 κοινής 
απόφασης των Υπουργείων Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας & 
Νησιωτικής Πολιτικής, από 01.11.2016 έως 31.12.2017, της οποίας η απόσπαση διεκοπή 
στις 05.02.2018, δυνάμει της υπ’ αριθμόν 2901.05/9424/2018/05.02.18 Κοινής Απόφασης 
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και  

4) Η Σταθάκου Στρατάκου Μαγδαληνή δυνάμει της υπ’ αριθμόν 
2901.05/105472/2016/13.12.16 κοινής Απόφασης των Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, από 
30.12.2016 έως 31.12.2017, της οποίας διεκόπη στις 28.02.2018, λόγω διορισμού της σε 
άλλο φορέα και την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 282/23.02.2018 παραίτησής της.  

2. Συγκεκριμένα έχουν κατατεθεί οι υπ’ αριθμόν Εμπιστευτικού πρωτοκόλλου Ε 
04/12.06.2018 και Ε16/20.07.2018 Έκθεση Αξιολόγησης του Μιχαήλ Βαλσαμά, η υπ’ 
αριθμόν Εμπιστευτικού πρωτοκόλλου Ε07/14.06.2018 και Ε13/20.07.2018 Έκθεση 
Αξιολόγησης της Σαρηγιαννίδου Κυριακής, η υπ’ αριθμόν Εμπιστευτικού πρωτοκόλλου 
Ε06/14.06.2018 και Ε14/20.07.2018 Έκθεση Αξιολόγησης της Φατούρου Γιαννούλας και η 
υπ’ αριθμόν Εμπιστευτικού πρωτοκόλλου Ε 05/14.06.2018 και Ε15/20.07.2018 Έκθεση 
Αξιολόγησης της Σταθάκου-Στρατάκου Μαγδαληνής, οι οποίες αφορούν έκαστο των 
υπαλλήλων ως αναφέρεται. 

3. Η Αρχή έχει προβεί στην Αξιολόγηση των ανωτέρω υπαλλήλων, κατόπιν της υποβολής εκ 
μέρους τους αιτήσεων των εκθέσεων αξιολόγησης, και έκρινε ότι έχρηζε ιδιαίτερης 
αξιολόγησης και μέριμνας για την εξέλιξη των αποσπασθέντων υπαλλήλων, σε αναγνώριση 
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της κρισιμότητας της συνεισφοράς τους κατά το πρώτο έτος λειτουργίας της Αρχής, ως 
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. 

2. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 
94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως το άρθρο 123 . 

2) Το Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

3) Το Ν. 4369/2016 (ΦΕΚ Α 33) «Εθνικό Μητρώο Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, 
Βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, Συστήματα Αξιολόγησης, Προαγωγών και Επιλογής 
Προϊσταμένων (Διαφάνεια, Αξιοκρατία και Αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) 
και άλλες διατάξεις», ιδίως του άρθρο 21, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 119 
παρ. 1 του ν. 4514/2018 (ΦΕΚ Α 14).  

4) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5) Το π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου 
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας 
Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α’ 114). 

6) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

7) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018.  

8) Την υπ’ αριθμ. 14/2018 απόφαση του Προέδρου της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, 
αναρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ 6ΖΟΥ46Μ445-ΒΓΒ), περί παρατάσεως της απόσπασης της 
κας Σαρηγιαννίδου Κυριακής μέχρι την 30η.4.2018. 

3. ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

Όπως αναφέρθηκε και ανωτέρω, η αξιολόγηση των Δημοσίων Υπαλλήλων, οι οποίοι 
υπηρέτησαν αποσπασθέντες από τις Υπηρεσίες τους κατά το έτος 2017 στην Αρχή, 
διενεργήθηκε λαμβάνοντας ειδική μέριμνα λόγω της σημαντικής προσφοράς των 
υπαλλήλων αυτών στη νεοσύστατη Αρχή ως Ν.Π.Δ.Δ.. Συγκεκριμένα, και οι τέσσερις 
αξιολογούμενοι κλήθηκαν να διαχειριστούν μεγάλο όγκου ζητημάτων και ενήργησαν 
ασκώντας ποικίλες αρμοδιότητες κατά την ειδίκευσή τους, ως αναφέρεται σε έκαστη των 
υποβαλλομένων εκθέσεων αξιολόγησης για κάθε υπάλληλο διακριτά.  

Περαιτέρω, η Αρχή έκρινε ότι ορθά ελήφθησαν υπ’ όψιν οι εξαιρετικές οι συνθήκες υπό τις 
οποίες τούτοι εκτέλεσαν τα καθήκοντά τους, και τούτο αποδόθηκε στην έκθεση 
αξιολόγησης εκάστου των υπαλλήλων με βαθμολογία ανώτερη των 90 βαθμών. Τούτο είχε 
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ως αποτέλεσμα, τόσο ο μέσος όρος όσο και οι επιμέρους βαθμολογίες να χρήζουν 
οριστικοποίησης από την Ειδική Επιτροπή του άρθρου 21 του ν. 4369/2016.  

Ακολούθως, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 1 τελευταίο εδάφιο του ν. 4336/2016, το οποίο 
προστέθηκε με το άρθρο 119 του νόμου 4514/2018, η Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, συγκροτείται 
«…από τα τακτικά μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτών με την υποχρεωτική 
συμμετοχή ενός προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης προερχόμενου από άλλο φορέα, κατόπιν 
επιλογής, σύμφωνα με τη διαδικασία του πέμπτου εδαφίου της παραγράφου 1.» 

Πλην όμως, η Αρχή διαπιστώνει ότι δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί το ανωτέρω Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 15 του π.δ. 19/2016, το οποίο 
καθορίζει τον Κανονισμό Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών, για τους κατωτέρω λόγους 
και αιτιάσεις. 

Αρχικά, σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του π.δ/τος, το πρώτο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων θα συγκροτηθεί μετά την ανάληψη των καθηκόντων από τα 
μέλη του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. Η δε διαδικασία πλήρωσης των εν λόγω οργανικών 
θέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς ήδη έχουν δημοσιευθεί οι οριστικοί πίνακες 
διορισθέων, κατόπιν της έκδοσης των υπ’ αριθμόν 1Ε/2017 (Α.Σ.Ε.Π. 7) και 7Κ/2017 
(Α.Σ.Ε.Π. 19) προκηρύξεων πλήρωσης αντίστοιχων οργανικών θέσεων. Ήδη έχει προσληφθεί 
το πρώτο στέλεχος της Αρχής, και επίκειται η άμεση πρόσληψη άλλων τεσσάρων (4) 
στελεχών Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, και άλλων έξι (6) στελεχών, επίσης Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού, ΠΕ και ΤΕ, κατόπιν αντικατάστασης των πρώτων 
διορισθέντων, εντός των επομένων έξι μηνών κατ’ ανώτερο όριο.  

Επιπλέον, το άρθρο 15 του π.δ/τος ορίζεται ότι στα μέλη του Υπηρεσιακού συμβουλίου 
συγκαταλέγονται δύο αιρετοί εκπρόσωποι του προσωπικού, και οι αναπληρωτές τους. Πλην 
όμως, αυτή τη στιγμή μόνο ένας υπάλληλος έχει προσληφθεί μέσω Α.Σ.Ε.Π., όπως ήδη 
ειπώθηκε. Ομοίως, ούτε αρμοδιότητες Γενικού Διευθυντή ή προϊσταμένου Διεύθυνσης 
έχουν απονεμηθεί ακόμη, λόγω ακριβώς της εκκρεμότητας της στελέχωσης της Αρχής από 
τους μονίμους υπαλλήλους, οι οποίοι θα καταλάβουν τις συσταθείσες οργανικές θέσεις 
κατά το ακριβώς επόμενο χρονικό διάστημα. 

Περαιτέρω, το άρθρο 21 παρ. 3 τελευταίο εδάφιο του ν. 4369/2016 προβλέπει, ειδικά για 
την περίπτωση την οποία αντιμετωπίζουμε στην παρούσα χρονική συγκυρία, ότι χορηγείται 
σε φορείς, όπου δεν έχει συσταθεί Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η δυνατότητα υπαγωγής των 
υπαλλήλων τους στην αντίστοιχη Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του φορέα, ο οποίος ασκεί 
την εποπτεία.  

Εν προκειμένω, η Αρχή, μπορεί μεν, ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, να μην υπάγεται κατ’ 
αρχήν σε ιεραρχικό έλεγχο, πλήν όμως, υπάγεται ως προς ορισμένα ζητήματα στην 
εποπτεία του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ο Υπουργός, εν προκειμένω, 
είναι αρμόδιος επί συγκεκριμένων θεμάτων του προσωπικού, καθώς, ως εποπτεύων, 
προβαίνει στην τοποθέτηση στην Αρχή μελών προσωπικού, μέσω αποσπάσεων και 
μετατάξεων δημοσίων υπαλλήλων, δυνάμει του άρθρου 123 παρ. 4 του ν. 4389/2016. 
Όπως επίσης προβαίνει στην διακοπή της απόσπασης ή μετάθεσης δημοσίου υπαλλήλου, 
κατόπιν εισήγησης της Ρ.Α.Λ. ή τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου, αντίστοιχα, σύμφωνα με 
τα εδάφια γ και δ της ίδιας παραγράφου 4 του 123 του ν. 4389/2016.  

Άλλωστε, οι εν λόγω υπάλληλοι προσήλθαν και εξετέλεσαν τα καθήκοντά τους στην Αρχή, 
κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος για μεν 
τρείς (για τις κ. Σαρηγιαννίδου Κ., Φατούρου Γ. και Σταθάκου-Στρατάκου Μ.) ενήργησε ως 
ασκών την εποπτεία επί του φορέα υποδοχής του υπαλλήλου, για ένα δε εξ αυτών 
(Βαλσαμά Μ.) με την διττή ιδιότητα του φορέα προέλευσης και του εποπτεύοντος του 
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φορέα υποδοχής. Τέλος, ο Υπουργός για την διακοπή της απόσπασης της κας. Φατούρου 
εξέδωσε Απόφαση Διακοπής της Μετάθεσης (βλ. 2901.05/9424/2018/05.02.18 Κοινή 
Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υπουργού Ναυτιλίας).  

Επομένως, δυνάμει του άρθρου 21 παρ. 3 εδ. Γ του ν. 4369/2016, ερμηνευόμενο υπό το 
πρίσμα του άρθρου 123 παρ. 4 του ν. 4389/2016, αρμόδιος εποπτεύων Υπουργός για 
θέματα αξιολόγησης του προσωπικού, το οποίο προσωπικό προέρχεται από απόσπαση ή 
μετάταξη, και για όσο χρόνο δεν έχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης στην Αρχή, 
είναι ο Υπουργός Ναυτιλίας, διαβιβαστούν οι πρωτότυπες εκθέσεις Αξιολογήσεως και θα 
προωθηθούν στη συνέχεια στο αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, 
εφόσον το εισηγείται προς τούτο η Αρχή.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την αποστολή των Εκθέσεων Αξιολογήσεως των αποσπασθέντων 
μελών του προσωπικού της Αρχής για το έτος 2017, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και την υποβολή αυτών στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης του 
Υπουργείου για την οριστικοποίηση του περιεχομένου τους και της βαθμολογίας αυτών.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

R E G U L A T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  P O R T S 

Γρ .  Λ α μ π ρ ά κ η 1 50 ,  1 8 5 3 5  Π ε ι ρ α ιά ς 

Τη λ . :  2 1 0 - 41 9 1 96 6  F a x :  2 1 0 - 41 9 1 88 8 

e-mail: info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 75/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 0 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο:  Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019. 

 

Την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 40η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείς   

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς έγκριση ο Αναλυτικός 
Προϋπολογισμός Εσόδων και Εξόδων της Αρχής για το επόμενο οικονομικό έτος 2019, ο 
οποίος προδιαγράφεται ισοσκελισμένος. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
03.10.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη σύνταξη του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων Οικονομικής Χρήσης 

2019, ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω νόμοι και εγκύκλιοι: 

1. Το Ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», Άρθρα 

108 έως 126, όπως ισχύει. 

2. Το Ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές 

ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών 

στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.», όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 4270/2014 (Α΄143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.», άρθρα 

91-92, όπως ισχύει. 

4. Το ΠΔ 205/1998 (Α’ 163) «Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της 

εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου», 

όπως ισχύει. 

5. Το ΠΔ 80/2016 (Α �145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως ισχύει 

6. Το ΠΔ 19/2016 (Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.») όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ισχύουν τα άρθρα 

1,6,7,9 έως 15 ) 

7. Την υπ’ αριθμ. 2/66665/0022/18.09.2014 (Υ.Ε.Θ.Ο.Δ.Φ.Δ.Ε.Δ.Τ. 667) Απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής για τον «Καθορισμό αποδοχών μελών 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων». 

8. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/19.06.2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & 

Νησιωτικής Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 

299/19.6.2017) 

9. Την υπ’ αριθμ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 

Πολιτικής για τον «Ορισμό μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.8.2018) 

10. Το γεγονός ότι η ΡΑΛ έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής από τον μήνα Νοέμβριο 2017 (ενημέρωση Μάρτιος 2018) 
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11. Την υπ’αριθ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16.7.2018 (ΑΔΑ: Ψ9ΥΞΗ-ΔΡΥ) Εγκύκλιο της Διεύθυνσης 

Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 

«Κατάρτιση προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2019». 

12. Την υπ’αριθ. 2/66672/ΔΠΓΚ/12.9.2018 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού 

Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: «Κατάρτιση 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019». 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

1. Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 125 του νόμου 4389/2018: 

«1. Η Ρ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος 
(1.1.2019 - 31.12.2019), 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.» 

Επομένως, η Αρχή είναι αρμόδια για την σύνταξη του παρόντος σχεδίου Προϋπολογισμού 
για το επόμενο οικονομικό έτος.  

Άλλωστε, με την υπ’αριθ. 2/70006/ΔΠΓΚ/04.10.2018 απαντητική επιστολή της Διεύθυνσης 
Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα: 
«Συνοπτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019», στην υπ’ αριθ. 417/25.09.2018 
επιστολή της Ρ.Α.Λ. και την από 25.09.2018 ηλεκτρονική αλληλογραφία, ενημερώθηκε η 
Αρχή ότι ο συνοπτικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 είναι συμβατός με το κατ’ 
ελάχιστο επιδιωκόμενο δημοσιονομικό αποτέλεσμα που έχει τεθεί με την αριθ. 
2/55663/ΔΠΓΚ/16.07.2018 Εγκύκλιο Κατάρτισης Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης 
Οικονομικού Έτους 2019 (μηδενικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα). 

2. Αιτιολογία  

Ι. Σκέλος Εσόδων  

1. Η εκτίμηση των εσόδων της Ρ.Α.Λ. από ανταποδοτικά τέλη για το έτος 2019 και από 
τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες (ΚΑΕ 3000 «Έσοδα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα») διαμορφώνεται στα 715.000,00 ευρώ, βάσει των απολογιστικών μεγεθών 
των προηγούμενων χρήσεων. 

2. Στον ΚΑΕ 3200 «Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών» εγγράφεται ποσό 705.000,00 ευρώ το 
οποίο αναμένεται να εισπραχθεί ως ανταποδοτικό τέλος για το έτος 2019 ως ποσοστό των 
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 όπως ορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση, 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

353 

 

η οποία βρίσκεται σε στάδιο επεξεργασίας και υπογραφής από τους συναρμοδίους 
Υπουργούς. 

3. Στον ΚΑΕ 3500 «Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές 
περιπτώσεις» εγγράφεται ποσό 10.000,00 ευρώ το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί από 
την τοποθέτηση των ρευστών διαθεσίμων της Αρχής σε προθεσμιακές καταθέσεις. 

4. Στον ΚΑΕ 5000 «Λοιπά Έσοδα» εγγράφεται ποσό 130.000,00 ευρώ το οποίο αφορά το 
άθροισμα των ΚΑΕ 5200 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» και 5500 «Επιστροφές 
χρημάτων». 

5. Στον ΚΑΕ 5200 «Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων» εγγράφεται ποσό 120.000,00 ευρώ, 
το οποίο αναμένεται να εισπραχθεί υπέρ ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών και για 
λογαριασμό του δημοσίου προκειμένου να αποδοθεί ανάλογα. Ο συγκεκριμένος 
λογαριασμός των εσόδων είναι αντικριζόμενος με τον ΚΑΕ 3300 του προϋπολογισμού των 
εξόδων.  

6. Στον ΚΑΕ 5500 «Επιστροφές χρημάτων» εγγράφεται ποσό 10.000,00 ευρώ το οποίο 
αναμένεται να εισπραχθεί από «Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. και 
προκαταβολών» (ΚΑΕ 5510) και από «Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 
οφείλονται» (ΚΑΕ 5520). 

ΙΙ. Σκέλος Εξόδων  

ΙΙ.Α. Δαπάνες Λειτουργίας  

1. Στον ΚΑΕ 0200 «Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)» εγγράφεται ποσό 
426.700,00€ για το έτος 2019, το οποίο αφορά το κόστος μισθοδοσίας των τεσσάρων (4) 
μονίμων και πλήρους απασχόλησης μελών της Ρ.Α.Λ. (ήτοι Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και 2 
Εισηγητές), την αποζημίωση των 5 λοιπών μελών του Συμβουλίου της ΡΑΛ, και το κόστος 
της μισθοδοσίας των έντεκα (11) νέων υπαλλήλων ΙΔΑΧ ( 5 εκ των οποίων έχουν ενταχθεί 
στην Αρχή, ενώ αναμένεται η πρόσληψη έξι (6) στελεχών με την ολοκλήρωση των 
διαδικασιών του ΑΣΕΠ μέχρι το τέλος του 2018) και των δυο (2) ειδικών νομικών 
συνεργατών ΙΔΑΧ. Επίσης στο κόστος μισθοδοσίας περιλαμβάνεται και η πρόσληψη ενός 
(1) δικηγόρου με πάγια αντιμισθία μέσω διαδικασιών του ΑΣΕΠ εντός του 2019. 
Περιλαμβάνονται επίσης το γενικό τακτικό επιδόμα «Οικογενειακή παροχή» (ΚΑΕ 0224), το 
«Επίδομα θέσης ευθύνης» (ΚΑΕ 0238) και η «Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία» (ΚΑΕ 
0261). 

2. Στον ΚΑΕ 0400 «Αμοιβές όσων εκτελούν ειδ. υπηρεσίες» εγγράφεται ποσό 80.500,00 € 
για το έτος 2019 συμβάσεων έργου / παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση ποσού 
μικρότερου των 20.000,00€ η καθεμία (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), με βάση 
συγκεκριμένες ανάγκες ανταπόκρισης σε εξειδικευμένες αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα 
με τον Ν. 4389/2016, οι οποίες αφορούν κυρίως νομικές υπηρεσίες, αμοιβές τεχνικών και 
λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών ή νομικών προσώπων. 

3. Στον ΚΑΕ 0500 «Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, ασφάλιση, εκπαίδευση 
και υγεία των υπαλλήλων» εγγράφεται ποσό 145.000,00€ για το έτος 2019 και αφορά τον 
ΚΑΕ 0560 «Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση», στον οποίο εγγράφεται 
ποσό 136.500,00€, που υπολογίστηκαν επί του ποσού των αμοιβών που υπόκεινται σε 
ασφαλιστικές κρατήσεις και αφορά τόσο τους παλαιούς όσο και νέους ασφαλισμένους, και 
τον ΚΑΕ 0540 «Δαπάνες εκπαίδευσης» όπου εγγράφεται ποσό 8.500,00€ για το έτος 2019. 
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4. Στον ΚΑΕ 0700 «Πληρωμές για μετακινήσεις» εγγράφεται ποσό 20.200,00 € για το έτος 
2019 και αφορά τον ΚΑΕ 0710 «Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό» στον οποίο εγγράφεται ποσό 8.200,00 €, τον ΚΑΕ 0720 «Ημερήσια αποζημίωση 
για μετακίνηση υπαλλήλων στο εσωτερικό» στον οποίο εγγράφεται ποσό 5.000,00 €, τον 
ΚΑΕ 0730 «Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο εξωτερικό» στον οποίο 
εγγράφεται ποσό 5.500,00 €, και τον ΚΑΕ 0740 «Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση 
υπαλλήλων στο εξωτερικό» στον οποίο εγγράφεται ποσό 1.500,00 €. 

5. Στον ΚΑΕ 0800 «Πληρωμές για λοιπές υπηρεσίες» εγγράφεται ποσό 12.100,00€ για το 
έτος 2019 και αφορά τον ΚΑΕ 0820 «Μεταφορές προσώπων και αγαθών» στον οποίο 
εγγράφεται ποσό 400,00 €, τον ΚΑΕ 0830 «Επικοινωνίες» στον οποίο εγγράφεται ποσό 
3.000,00 €, τον ΚΑΕ 0850 «Δημόσιες Σχέσεις» στον οποίο εγγράφεται ποσό 3.000,00 €, τον 
ΚΑΕ 0870 «Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων» στον οποίο εγγράφεται ποσό 
500,00 €, τον ΚΑΕ 0880 «Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού» στον 
οποίο εγγράφεται ποσό 500,00 € και τον ΚΑΕ 0890 «Λοιπές δαπάνες» στον οποίο 
εγγράφεται ποσό 4.700,00 €.  

ΙΙ.Β. Πληρωμές για την Προμήθεια Καταναλωτικών Αγαθών  

1. Στον ΚΑΕ 1000 «Πληρωμές για την προμήθεια καταναλωτικών αγαθών» εγγράφεται ποσό 
14.000,00€ για το έτος 2019 και αφορά τους κατωτέρω ΚΑΕ: 

Τον ΚΑΕ 1200 «Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την προμήθεια 
επίπλων και σκευών)» που εγγράφεται ποσό 2.500,00€ για το έτος 2019, τον ΚΑΕ 1300 
«Είδη υγιεινής, καθαριότητας και ευπρεπισμού» στον οποίο εγγράφεται ποσό 500,00 € 
(περιλαμβάνεται προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού).  

2. Τον ΚΑΕ 1400 «Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων και 
εξοπλισμού» στον οποίο εγγράφεται ποσό 5.000,00 €,  

3. Τον ΚΑΕ 1700 «Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, τυπογραφικών και 
λοιπών εργασιών» στον οποίο εγγράφεται ποσό 2.500,00 € και  

4. Τον ΚΑΕ 1800 «Διάφορες προμήθειες» στον οποίο εγγράφεται ποσό 3.500,00 €.  

ΙΙ.Γ. Πληρωμές που αντικρύζονται από πραγματοποιούμενα Έσοδα 

1. Στον ΚΑΕ 3000 «Πληρωμές που αντικρίζονται από πραγματοποιούμενα έσοδα» και 
συγκεκριμένα στον ΚΑΕ 3300 «Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκαν για τρίτους» 
εγγράφεται ποσό 130.000,00€ για το έτος 2019, το οποίο αφού εισπράττεται υπέρ 
ασφαλιστικών ταμείων και οργανισμών και για λογαριασμό του δημοσίου, αποδίδεται 
ανάλογα. Ο συγκεκριμένος λογαριασμός των εσόδων είναι αντικριζόμενος με τον ΚΑΕ 5200 
του προϋπολογισμού των εσόδων. 

ΙΙ.Δ. Κεφαλαιακές Δαπάνες  

Στον ΚΑΕ 7000 «Κεφαλαιακές δαπάνες» εγγράφεται ποσό 16.500,00€ για το έτος 2019, και 
αφορά συγκεκριμένα στους:  

1. Τον ΚΑΕ 7110 «Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών» στον οποίο εγγράφεται 
ποσό 1.000,00€ και  
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2. Τον ΚΑΕ 7120 «Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών» στον οποίο εγγράφεται 
ποσό 15.500,00€. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Να εγκρίνει ομόφωνα τον αναλυτικό προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων του οικονομικού έτους 2019, σύμφωνα με το παράρτημα, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο όπως αποστείλει με εισήγηση του τον παρόντα 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων προς τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και να τον κοινοποιήσει προς τον Υπουργό 
Οικονομικών, προκειμένου να προβούν στην έγκρισή του. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

Ι. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

3000 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

715.000,00 

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 705.000,00 

3290 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 705.000,00 

3299 
Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 
κατονομάζονται ειδικά 705.000,00 

3500 
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και 
λοιπές περιπτώσεις 

10.000,00 

3510 Τόκοι κεφαλαίων 10.000,00 

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 10.000,00 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 130.000,00 

5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 120.000,00 

5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 120.000,00 

5500 Επιστροφές χρημάτων 10.000,00 

5510 
Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. και 
προκαταβολών 

5.000,00 

5511 
Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 

5520 
Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 
οφείλονται 5.000,00 

5521 
Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5.000,00 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 845.000,00 

 

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 684.500,0 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)  426.700,0 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0210 Βασικός μισθός 390.000,0 

0211 
Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, μετακλητών 
με θητεία) 

390.000,0 

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 7.000,0 

0224 Οικογενειακή παροχή 7.000,0 

0227 Προσωπική Διαφορά 0,0 

0230 Γενικά τακτικά επιδόματα 5.000,0 

0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 5.000,0 

0260 Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές  24.700,0 

0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 10.000,0 

0264 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 14.700,0 

0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες. 80.500,00 

0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 35.000,00 

0411 
Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

30.000,00 

0412 
Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του  
ελεύθερου επαγγελματία. 

3.000,00 

0419 
Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών 

2.000,00 

0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου. 45.500,00 

0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  500,00 

0433 
Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη 
μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων. 

5.000,00 

0439 
Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν 
ειδ.υπηρεσίες  

40.000,00 

0500 
Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, 
ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων κλπ 

145.000,00 

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 8.500,00 

0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 8.500,00 

0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 136.500,00 

0561 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α)ιδ.δικαίου β)δημ 
δικαίου (από 1.1.11) 

25000,00 

0562 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους 
δημοσίου (έως 31.12.10) 

95000,00 

0563 
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δημ 
δικαίου (από 1.1.11) 

5000,00 

0564 
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10) 

2500,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0565 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου 
(από 1.1.11) 

2500,00 

0566 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς ασφαλισμένους 
δημοσίου (έως 31.12.10) 

2000,00 

0567 

Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και β. 
δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά την 
1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει ειδικών 
διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς 
λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην Δημοσίου 

2000,00 

0568 

Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου(με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού έως 
31.12.2010) 

2500,00 

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις  20.200,00 

0710 
Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

8200,00 

0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων 4000,00 

0715 Έξοδα διανυκτέρευσης 3500,00 

0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 700,00 

0720 
Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

5000,00 

0721 
Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στο 
εσωτερικό 

4500,00 

0724 
Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκπαίδευση στο 
εσωτερικό 

500,00 

0730 
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό 

5500,00 

0731 
 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα. 

2500,00 

0732 
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 
υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό ή 
και αντίστροφα 

1500,00 

0737 
 Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο εξωτερικό 
για εκπαίδευση.  

1500,00 

0739 
Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της 
χώρας.  

1200,00 

0740 
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό (συνέχεια)  

1500,00 

0741  Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων  1500,00 

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.100,00 

0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 400,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0829 Λοιπές μεταφορές 400,00 

0830 Επικοινωνίες 3000,00 

0831 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 

0832 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 
εσωτερικού. 

1500,00 

0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ 1000,00 

0850 Δημόσιες σχέσεις 3000,00 

0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια. 1500,00 

0859 Λοιπές δαπάνες δημόσιων σχέσεων 1500,00 

0870 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων. 500,00 

0879 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 
(περιλαμβάνονται  
διάφορα). 

500,00 

0880 Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 500,00 

0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500,00 

0890 Λοιπές δαπάνες 4700,00 

0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 2200,00 

0894 Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα 1000,00 

0899 Λοιπές δαπάνες 1500,00 

    0,00 

1000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ. 

14.000,00 

1200 
Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από την 
προμήθεια επίπλων και σκευών) 

2.500,00 

1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά. 500,00 

1259 
Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών,εφημερίδων και λοιπών 
εκδόσεων 

500,00 

1260 
Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων 
γραφείου γενικά). 

2000,00 

1261 
Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 
γραφείου γενικά 

2000,00 

1300 Είδη υγιεινής , καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 

1310 Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 250,00 

1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού  125,00 

1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού  125,00 

1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. 250,00 

1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 250,00 

1400 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. 
ΧΡΗΣΗΣ 

5.000,00 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

1410 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων. 

2000,00 

1413 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
γενικά 

2000,00 

1420 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων. 

1000,00 

1429 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων. 

1000,00 

1430 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

2000,00 

1439 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε είδους 
μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

2000,00 

1700 
Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, 
τυπογραφικών και λοιπών εργασιών. 

2.500,00 

1710 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων. 2000,00 

1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων. 2000,00 

1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών. 500,00 

1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού. 500,00 

1800 
Διάφορες προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω κατηγορίες 

3.500,00 

1890 Διάφορες προμήθειες 3500,00 

1899 Λοιπές προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά  3500,00 

3000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 

130.000,00 

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκανυπερ τρίτων 130000,00 

3390 

Αποδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό του 
Δημοσίου, Απκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, Λοιπών 
ΝΠ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και Φυσικών 
Πρωσώπων 

130000,00 

3399 Λοιπές αποδόσεις 130000,00 

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.500,00 

7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 16.500,00 

7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 1000,00 

7111 Προμήθεια επίπλων 1000,00 

7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών 15500,00 

7123 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λογισμικού και 
λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 

10000,00 
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2019 

7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 2500,00 

7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 3000,00 

  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο  E Ξ Ο Δ Ω Ν 845.000,00 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail:  info@raports.gr  

   

ΑΠΟΦΑΣΗ 76/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 9 η
 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, δυνάμει του Άρθρου 14.1 (Έλεγχος Σύμβασης 

και Εκτέλεσης) της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 

ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ 

του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., κυρωθείσας 

με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016. 

Την 27η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 39η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Ουδείς 
 

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα Υπόθεση αφορά τα, δια της 

επιστολής του Αναπληρωτή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Οργανισμός 

Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Π. Α.Ε.) (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 408/30.03.18), υποβληθέντα 

στοιχεία, δυνάμει του Άρθρου 14.1 της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και 

κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης 

(εφεξής: ΣΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: ΕΔ) και της Ο.Λ.Π. Α.Ε., κυρωθείσας 

με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α’ 126/08.07.2016). Στα στοιχεία αυτά 

περιλαμβάνονται: α) η ετήσια έκθεση, ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων και 

κατάσταση ταμειακών ροών, σύμφωνα με το Άρθρο 14.1(α) της ΣΠ, β) αναλυτική 

κατάσταση υπολογισμού του ετήσιου συνολικού κύκλου εργασιών, σύμφωνα με το Άρθρο 

14.1(β), γ) πιστοποιητικό συμμόρφωσης, στην μορφή που παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

14.1 της ΣΠ, μαζί με τα προσαρτήματα που προβλέπονται σε σχέση με αυτό, σύμφωνα με 

το Άρθρο 14.1 (γ) και δ) ξεχωριστή ετήσια έκθεση σχετικά με τις λειτουργίες του λιμένα 

Πειραιά, σύμφωνα με το Άρθρο 14.1(δ) της ΣΠ. Τα προαναφερθέντα στοιχεία υπόκεινται σε 

συμβατικό έλεγχο από την Ρ.Α.Λ., μετά από την υποβολή τους σε αυτή (Ρ.Α.Λ.), επί τη βάσει 

των κάτωθι από το Νόμο προβλεπομένων˙ 

Έπειτα έδωσε τον λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά 
την από 25.09.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, 
τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπ’ όψιν τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 30/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 408/30.03.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του 
Αναπληρωτή Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με την οποία 
υπέβαλε στην Αρχή (Ρ.Α.Λ.) τα εν θέματι στοιχεία. 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, ιδίως τα άρθρα 113 και 132. 

2) Ο Ν.4404/2016 (Α’ 126) «Για την κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης 
Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ 
και άλλες διατάξεις». 
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3) Το ΠΔ 19/2016 (Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

5) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/62063/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

6) Η υπ’ αριθ. 27/2017 Απόφαση της Ρ.Α.Λ., ληφθείσα κατά την 24η Συνεδρίαση της Αρχής 
στις 06.10.2017. 

ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Επί του αντικειμένου του θέματος, παρατίθενται οι κάτωθι Παρατηρήσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις της ΣΠ και τη μελέτη των υποβληθέντων στοιχείων από την Αρχή. 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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 του 
ανταγωνισμού» και σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. 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». Ομοίως με 
το Άρθρο 132 του ιδίου Νόμου «…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:… …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.». 

Η υποβολή και ο συμβατικός έλεγχος των κατ’ Άρθρον 14.1 της ΣΠ στοιχείων υπαγορεύεται 
από τη ΣΠ και κατά συνέπεια σύμφωνα και με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. 
είναι η καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν θέματι ζητήματος. 
Συνεπώς, παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση η εν θέματι υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Παρατηρήσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

1)   Τα υποβληθέντα, δυνάμει του Άρθρου (1)(β) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1 της 
ΣΠ στοιχεία, τα οποία επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως 
«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2 ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ», δέον όπως 
λάβουν υπ’ όψιν και την υπ’ αριθ. 2 διατυπωθείσα υπόδειξη της 27/2017 Αποφάσεως 
Ρ.Α.Λ., ήτοι: πέραν της πραγματοποιούμενης ονομαστικής επί της επωνυμίας και του 
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συμβατικού αντικειμένου αναφοράς των Υποπαραχωρησιούχων, «…να υπάρξει 
επαρκής περιγραφή των… …ii) απονεμηθέντων δικαιωμάτων των 
Υποπαραχωρησιούχων στην περιοχή του λιμένα… …και επί…» των συναφθέντων 
συμβάσεων «…η ενσωμάτωση των, ημερομηνιών έναρξης και λήξης, τυχόν 
τροποποιήσεων και επεκτάσεων και κατ’ ελάχιστον του ετησίου αναλογούντος ποσού», 
για την, αναφορικά με τον βαθμό ανάλυσής τους, προσήκουσα εκπλήρωση της 
υποχρέωσης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

2) Τα υποβληθέντα, δυνάμει του Άρθρου (4)(α) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1 της ΣΠ, 
στοιχεία, τα οποία επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως 
«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3 14.1 ΑΡΘΡΟ 14.2 (α) (i-vi)-ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ», δέον όπως λάβουν 
υπ’ όψιν και την υπ’ αριθ. 4η υπόδειξη της 27/2017 Αποφάσεως Ρ.Α.Λ., ήτοι: 
αναφορικά με τις «…ii) τιμές διακίνησης σε TEU (Ισοδύναμη Μονάδα 20 Ποδών) για 
κάθε τερματικό σταθμό εμπορευματοκιβωτίων,…», «…να υπάρξει διακριτοποίηση 
λιμενικής κίνησης για τα τερματικά Ε/Κ, σε έμφορτα εισερχόμενα και εξερχόμενα Ε/Κ, 
άδεια εισερχόμενα και εξερχόμενα Ε/Κ, μεταφόρτωση και transit για την περεταίρω 
αξιοποίηση των δεδομένων αυτών», δυνάμενα να λάβουν τον χαρακτήρα εμπορικού 
απορρήτου από την εταιρία. 

3) Στα υποβληθέντα, δυνάμει του Άρθρου (4)(β) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1 της ΣΠ, 
στοιχεία, τα οποία επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως 
«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4 ΑΡΘΡΟ 14.2_ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Β_ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ», δέον όπως υπάρξει και 
ο ποσοτικός προσδιορισμός τους, καθώς και της, εκ του ιδίου Άρθρου, προβλέψεως για 
τις «…προδιαγραφές των σχεδιαζόμενων μέτρων συντήρησης για την υποδομή, την 
υπερδομή και τον εξοπλισμό». 

4) Στα υποβληθέντα, δυνάμει του Άρθρου (4)(ε) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 14.1 της ΣΠ, 
στοιχεία, τα οποία επισυνάπτονται στο εν λόγω Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ως 
«ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 7 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΙΔΙΑΣ ΑΠΟΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1», δέον όπως 
η περιγραφή των ακολουθήσει και την, εκ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 8.2 της ΣΠ, μορφή των 
δεδομένων τα οποία αφορούν στα ελάχιστα απαιτούμενα επίπεδα υπηρεσιών, στην 
πλήρη μορφή των πινάκων, σύμφωνα με το Άρθρο 8.3 (α) της ΣΠ. ήτοι: α) 
διακριτοποίηση μεταξύ πλοίων μεταφορικής ικανότητας άνω και κάτω των 6.000 TEUs, 
αναφορικά με την ελάχιστη απόδοση ανά αποβάθρα – μηνιαίος μέσος όρος μεικτών 
ανυψώσεων ανά γερανό, β) αναγωγής σε εκφόρτωση/φόρτωση ανά ώρα και γ) 
αναγωγή σε τετραγωνικά μέτρα στεγασμένου χώρου ανά επιβάτη του home porting / 
πλοίο. 

5) Τα υποβληθέντα, δυνάμει του ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΟΣ στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 της ΣΠ, 
στοιχεία, τα οποία τιτλοφορούνται ως «ΑΡΘΡΟ 14.1 (δ) vi Προσάρτημα Παραρτήματος 
14.1 Έκθεση Αξιολόγησης Ιδίας Απόδοσης» και «ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΑΡ. 14.1 Έκθεση 
Αυτσης 2. ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ», δέον όπως η περιγραφή των ακολουθήσει την εκ 
του Προσαρτήματος στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 14.1 της ΣΠ μορφή των πινάκων. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) την εξουσιοδότηση του Προέδρου για την αποστολή των ως άνω Παρατηρήσεων της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί των υποβληθέντων στοιχείων, δυνάμει του Άρθρου 14.1 
(Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4404/2016 της από 
24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 13 
Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., στην Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. για τις 
περαιτέρω ενέργειές της και 

β) την περαιτέρω διερεύνηση της προσήκουσας εφαρμογής των διατάξεων των Άρθρων 9, 
12 και 14 της ΣΠ, από την Αρχή. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 2 η
 

 
ΘΕΜΑ 5ο:  Μεταβολή πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων Οικονομικού Έτους 2018. 

 

Την 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 42η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

2. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail:   info@raports.gr  
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση η 
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του 2018, ήτοι τρέχοντος οικονομικού έτους, για την 
καλύτερη διαχείριση των πιστώσεων της Αρχής, έναντι των πραγματικών και υφισταμένων 
αναγκών αυτής, εν όψει του γεγονότος ότι δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στον 
Προϋπολογισμό της Αρχής. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
20.11.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη σύνταξη της παρούσης απόφασης ελήφθησαν υπόψη οι παρακάτω νόμοι και 

εγκύκλιοι: 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 
94, Άρθρα 108 έως 126), ως ισχύει. 

2) Ο Ν.4446/2016«Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, 
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές διατάξεις.» (Α΄240, άρθρα 75-
91), ως ισχύει. 

3) Ο Ν.4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις 
και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.» (Α' 176), ως ισχύει. 

4) Ο Ν.4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» (Α΄143, άρθρα 63 παρ. 
4β, 173), ως ισχύει.  

5) Το Π.Δ.19/2016«Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (Α΄28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ισχύουν τα άρθρα 
1,6,7,9 έως 15). 

6) Το Π.Δ. 80/2016«Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 145), όπως ισχύει. 

7) Η υπ’ αριθμ. 1000.00/44060/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμός μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
299/19.6.2017). 

8) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής για τον «Ορισμό μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
477/23.08.2018). 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

369 

 

9) Την έγκριση του Τακτικού Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων Οικονομικού Έτους 2018 από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6ΧΕΘ46Μ445-Π95). 

10) Την υπ’ αριθμόν Α.Π. οικ. 2/52342/ΔΠΓΚ/4-7-2018 εγκύκλιο του Υπουργού 
Οικονομικών «Αναμόρφωση των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των 
λοιπών φορέων Γενικής Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν 
ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του 
Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» (Α΄314). 

11) Την από 25.09.2018 υπ’ αριθμόν Α.Π. οικ. 2/69327/ΔΠΓΚ/25-9-2018,«Αναμόρφωση 
των εγκεκριμένων αναλυτικών προϋπολογισμών των λοιπών φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΔΑ που δεν ανήκουν στην Κεντρική 
Διοίκηση ως ειδικοί φορείς, πλην ΟΤΑ και φορέων του Κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005» 
(Α΄4300) αναρτηθείσα στην Διαύγεια (ΑΔΑ 6ΙΗ4Η-ΡΕΔ). 

12) Την υπ’ αρ. 71/2018 απόφαση της Αρχής με αντικείμενο την παροχή «Εξουσιοδότησης 
για προμήθεια υλικού και λογισμικού πληροφορικής, μηχανικού, μηχανολογικού, 
δικτυακού, λοιπού εξοπλισμού και συναφών εργασιών εγκατάστασης και αναθέσεις 
νομικών και λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών» για την Διενέργεια Προμηθειών, 
ανηρτηθείσα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ Ψ0Η746Μ445-Η33).  

13) Την ανάγκη εξασφάλισης της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της ορθής 
απεικόνισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

14) Το γεγονός ότι η ΡΑΛ έχει ενταχθεί στο μητρώο των φορέων της γενικής κυβέρνησης της 
ΕΛΣΤΑΤ. 

15) Το γεγονός ότι η ΡΑΛ έχει δικούς της πόρους και δεν επιβαρύνει τον Κρατικό 
Προϋπολογισμό με αποτέλεσμα η παρούσα απόφαση να μην έχει επίπτωση στα 
δημοσιονομικά στοιχεία του κράτους. 

16) Το γεγονός ότι από την εφαρμογή του παρόντος δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε 
βάρος του προϋπολογισμού της ΡΑΛ. 

17) Το γεγονός της ανεπάρκειας των πιστώσεων του ΚΑΕ εξόδων 71.23, 71.24 και 71.29. 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

1. Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με το Άρθρο 124 του Ν.4389/2016 «…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 
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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. […] 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.» 

Επομένως, η αύξηση των πιστώσεων με ταυτόχρονη διαγραφή άλλων πιστώσεων, αποτελεί 
αρμοδιότητα της Αρχής, η οποία δύναται να λάβει απόφαση κατόπιν Εισήγησης του 
Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας, εφόσον με αυτή δεν προκαλείται επιπλέον 
επιβάρυνση του Προϋπολογισμού της Αρχής, ούτε και του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

2. Αιτιολογία  

Δυνάμει των ανωτέρω νόμων και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 71/2018 απόφασής της, η 
Αρχή αποφασίζει την αυξομείωση διαφόρων ΚΑΕ Εξόδων τρέχουσας χρήσης 2018 μεταξύ 
των ΚΑΕ ίδιας της ομάδας 08.00 «Πληρωμές για μη προσωπικές υπηρεσίες».  

Συγκεκριμένα, αποφασίζεται: 

Επειδή η Αρχή προτίθεται να δώσει την αιγίδα της στο 27ο Ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό 
Συνέδριο της Ένωσης International Association of Maritime Economists (IAME2019 
Conference), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 25-28 Ιουνίου 2019, και προτίθεται 
να υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), για 
τη συμμετοχή των στελεχών της Αρχής. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο Συνέδριο IAME 
διεξάγεται άπαξ, ανά έτος, σε διαφορετική χώρα ή/και ήπειρο, με σκοπό τη διάδοση 
τοπικών ζητημάτων ενδιαφέροντος της ναυτιλιακής και κυρίως λιμενικής βιομηχανίας, στην 
παγκόσμια κοινότητα. Στο Συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, 
προγραματίζεται η παρουσίαση του έργου και του ρόλου της Αρχής κατά την άσκηση των 
αρμοδιοτήτων της, την εποπτεία, ρύθμιση και διασφάλιση της νομιμότητας των σχέσεων 
μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος.  

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Διεθνής Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων (ΙΑΜΕ) ιδρύθηκε 
το 1992, τα μέλη της οποίας προέρχονται τόσο από την ακαδημαϊκή, όσο και από την 
ευρύτερη ναυτιλιακή επιχειρηματική κοινότητα και από διεθνείς οργανισμούς, ενώ 
εξειδικεύονται στα αντικείμενα των Ναυτιλιακών Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών, 
της Ναυτιλιακής Πολιτικής και Διοίκησης, της Διεθνούς Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της 
Διοίκησης και Διαχείρισης Λιμένων, της Θαλάσσιας Τεχνολογίας και Μηχανικής, και άλλων 
αντικειμένων του κλάδου της Ναυτιλίας. Το ΙΑΜΕ συνδέεται με δύο κορυφαία 
επιστημονικά περιοδικά, το Maritime Policy & Management και το Maritime Economics & 
Logistics, αντίστοιχα. 

Για τους ανωτέρω λόγους γίνονται οι ανωτέρω κινήσεις ΚΑΕ στο σκέλος των εξόδων της 
Αρχής:  

α) μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 08.32 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά, τηλετυπικά τέλη 
εσωτερικού» κατά 1.600,00 €, για το τρέχον έτος 2018 με ισόποση αύξηση της πίστωσης 
του Κ.Α.Ε. 08.57 «Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια» της ίδιας ομάδας, 
προκειμένου να είναι δυνατή η σκοπούμενη συνδιοργάνωση / συμμετοχή του προσωπικού 
της Ρ.Α.Λ. στο 27ο Ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης International 
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Association of Maritime Economists, καθώς δεν επαρκεί η συγκεκριμένη πίστωση μέχρι το 
τέλος του έτους 2018.  

β) η μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 08.34 «Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κλπ» 
κατά 1.900,00 €, για το τρέχον έτος 2018 με ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 08.57 
«Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια» της ίδιας ομάδας, προκειμένου να είναι 
δυνατή η ανάληψη της υποχρέωσης για την σκοπούμενη συνδιοργάνωση /  συμμετοχή του 
προσωπικού της Ρ.Α.Λ. στο 27ο Ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο της Ένωσης 
International Association of Maritime Economists, καθώς δεν επαρκεί η πίστωση μέχρι το 
τέλος του έτους 2018.  

Επίσης, προτάθηκε και γίνεται δεκτή η αυξομείωση διαφόρων ΚΑΕ Εξόδων του 
Προύπολογισμού της τρέχουσας χρήσης 2018 μεταξύ των ΚΑΕ ίδιας της ομάδας 70.00 
«Κεφαλαιακές Δαπάνες» και της ίδιας υπό ομάδας 71.00 «Προμήθεια Αγαθών Διαρκούς 
Χρήσης», για τους κάτωθι λόγους. 

Η Αρχή, όπως είναι ήδη γνωστό από προηγούμενες αποφάσεις της (συναφείς αποφάσεις 
71/2018 της ΡΑΛ, και αποφάσεις 15/2018 έως 25/2018 αποφάσεις του Προέδρου 
Πρόσληψης Προσωπικού Αρχής), παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες σε υλικοτεχνικό 
εξοπλισμό διότι, κατά το τρέχον έτος, 2018 υπάρχει αύξηση του προσωπικού κατά πέντε 
στελεχών ειδικών επιστημόνων (με συμβάσεις ΙΔΑΧ), ενός λογιστής (ΤΕ) και ενός νομικού 
συμβούλου.  

Επιπλέον οι υποθέσεις – καταγγελίες που δέχεται η Αρχή αυξάνονται, με παράλληλη 
αύξηση των αναγκών για υλικοτεχνικές υποδομές (φωτοτυπικό κ.α.), με αποτέλεσμα ήδη 
την λήψη απόφασης εκ μέρους της Αρχής για την προμήθεια των αναγκαίων υλικοτεχνικών 
υποδομών (βλ. υπ’ αρ. 71/2018 Απόφαση της ΡΑΛ). Επιπλέον, με την ίδια απόφαση, 
εκκίνησε και ήδη εκκρεμεί η διαδικασία για την προμήθεια των αναγκαίων συστημάτων για 
τη λειτουργική και δικτυακή ανεξαρτησία από την υποδομή του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής και του Λιμενικού Σώματος, και την ηλεκτρονική διαχείριση των 
εγγράφων της Αρχής.  

Για τους ανωτέρω λόγους γίνονται οι ανωτέρω κινήσεις ΚΑΕ στο σκέλος των εξόδων της 
Αρχής:  

γ) μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 71.11 «Προμήθεια επίπλων» κατά 10.400,00 €, για το 
τρέχον έτος 2018 με ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 71.23 «Προμήθεια 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού και λοιπού συναφούς βοηθητικού 
εξοπλισμού» της ίδιας ομάδας, προκειμένου να ικανοποιηθούν ανάγκες λόγω της αύξησης 
του προσωπικού της Ρ.Α.Λ. για προμήθεια αδειών λογισμικού γραφείου (Microsoft Office) 
και antivirus για τον κεντρικό server της Αρχής μέχρι τέλος του έτους 2018 για τις οποίες δεν 
επαρκούν οι πιστώσεις.  

δ) μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 71.11 «Προμήθεια επίπλων» κατά 2.500,00 €, για το 
τρέχον έτος 2018 με ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 71.24 «Προμήθεια 
φωτοτυπικών μηχανημάτων» της ίδιας ομάδας προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες για 
την προμήθεια βαρέως τύπου φωτοτυπικού μηχανήματος και σαρωτή λόγω αυξημένων 
αναγκών της Αρχής που προκύπτει από την αύξηση του όγκου των υποθέσεων που 
διαχειρίζεται. 

ε) Τη μείωση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 71.11 «Προμήθεια επίπλων» κατά 1.100,00 €, για το 
τρέχον έτος 2018 με ισόποση αύξηση της πίστωσης του Κ.Α.Ε. 71.29 «Προμήθεια λοιπών 
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μηχανών γραφείου» της ίδιας ομάδας, για την προμήθεια φωτογραφικής μηχανής και 
μαγνητοφώνου ηχογράφησης λόγω επιτόπιων ελέγχων που καλείται να διενεργήσει το 
προσωπικό της Αρχής. Παράλληλα στον τομέα της καταστροφής αρχείων οι ανάγκες 
ασφάλειας και προστασίας των ευαίσθητων δεδομένων είναι πολύ μεγάλες, αφού η 
ανεπαρκής προστασία τους δύναται να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες, γι’ αυτόν 
τον σκοπό απαιτείται η προμήθεια καταστροφέων εγγράφων και συνεπώς η αύξηση της 
πίστωσης του Κ.Α.Ε. 71.29 διότι η πίστωση δεν επαρκεί. 

Οι αναμορφώσεις παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα, ως εξής: 

ΚΑΕ Ονομασία ΚΑΕ 
Αρχική 

Διαμορφ. 

Υφιστ. 
Υπόλοιπο 

19.11.2018 

Ποσό 
Μείωσης 

Ποσό 
Αύξησης 

Τελική 
Διαμόρφ. 

Τελικό 
Υπόλοιπο 

08.32 

Τηλεφωνικά, 
τηλεγραφικά, 
τηλετυπικά 
τέλη 
εσωτερικού 

2.000,00 1.920,00 1.600,00  400,00 320,00 

08.34 

Έξοδα 
τηλεπικ. 
εγκαταστάσε
ων κλπ 

2.000,00 2.000,00 1.900,00  100,00 100,00 

08.57 

Οργάνωση 
συνεδρίων, 
συμμετοχή σε 
συνέδρια 

1.500,00 1.500,00  3.500,00 5.000,00 5.000,00 

71.11 
Προμήθεια 
επίπλων 

20.000,00 14.167,04 14.000,00  6.000,00 167,04 

71.23 

Προμήθεια 
ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, 
λογισμικού 
και λοιπού 
συναφούς 
βοηθητικού 
εξοπλισμού 

42.500,00 2.159,04  10.400,0 52.900,00 12.559,04 

71.24 
Προμήθεια 
φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 

2.500,00 2.500,00  2.500,00 5.000,00 5.000,00 

71.29 

Προμήθεια 
λοιπών 
μηχανών 
γραφείου 

1.500,00 700,00  1.100,00 2.600,00 1.800,00 

 17.500 17.500  
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την έγκριση της αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Αρχής ανά ΚΑΕ, ως παρατίθεται 
ανωτέρω, και την περαιτέρω χορήγηση εξουσιοδότησης του Προέδρου να προβεί στις 
απαραίτητες ενέργειες για την αναμόρφωση και λογιστική μετακίνηση των απαραίτητων 
κονδυλίων του προϋπολογισμού του 2018 της ΡΑΛ. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 78/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 2 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο:  Άνοιγμα λογαριασμού/-ών ταμειακής διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος 

 

Την 23η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 42η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

6. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 
 
1. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

2. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

  

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail:   info@raports.gr  
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής η έγκριση για την εκκίνηση της διαδικασίας για τη 
μεταφορά διαθεσίμων της Αρχής σε λογαριασμό τηρούμενο εις την Τράπεζα της Ελλάδος, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και εγκυκλίους. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Αντιπρόεδρο, με την ιδιότητα του Προϊσταμένου της 
Οικονομικής Υπηρεσίας, κ. Αθανάσιο Τορουνίδη, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
20.11.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη 
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Για τη σύνταξη της παρούσης απόφασης ελήφθησαν υπόψη το κατωτέρω νομοθετικό 

πλαίσιο: 

1) Ο Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’94): «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

2) Ο Α.Ν. 1611/1950 «Περί καταθέσεων Ν.Π.Δ.Δ. και Ασφαλιστικών Ταμείων» (ΦΕΚ Α’ 
304).  

3) Ο Ν. 2469/1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών 
δαπανών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει (ΦΕΚ Α’ 38). 

4) Ο Ν. 4270/2014, Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 143), άρθρο 69Α 
όπως ισχύει. 

5) Η από 20/04/2015 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών 
διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της 
Ελλάδος», (ΦΕΚ Α’ 41) όπως κυρώθηκε με το ν. 4323/2015 (ΦΕΚ Α΄43). 

6) Ο Ν.4549/2018 Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων 
και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις, άρθρο 80 παρ.18. 

7) Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» , (ΦΕΚ 28 Α’ /24.02.2016), όπως ισχύει, 

8)  Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», όπως 
ισχύει, 

9) Την ΥΑ 1000.00/44060/2017 «Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, 
πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299 /19.06.2017), 

10) Την απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

11)  Την απόφαση οικ. 2/ 66965 /ΔΛΔ/2017 Υπ. Οικονομικών. 
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12) Εσωτερική Διαδικασία της Τράπεζας της Ελλάδας 202/02/17-05-2018. 

Β. ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ  

 

1. Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με το άρθρο 125, «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.» 

Επομένως, για την διαχείριση των διαθεσίμων της, και την πίστωσή τους σε τραπεζικό 
λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, αρμόδια είναι η 
Αρχή. 

2. Αιτιολογία  

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 80 παρ.18 του Ν.4549/2018 «Διατάξεις για την 
ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις», 
προβλέπεται έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για τη μεταφορά των 
πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Με την απόφαση αυτή θα καθορίζονται ειδικότερα η διαδικασία της μεταφοράς αυτής, οι 
κανόνες, η διαδικασία και η συχνότητα υποβολής στοιχείων ταμειακού προγραμματισμού 
από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η διαδικασία παρακολούθησης και ελέγχου της 
συμμόρφωσης των φορέων από τις εποπτεύουσες Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γ.Λ.Κ., η μέθοδος 
προσδιορισμού του μεγίστου ορίου ρευστότητας και το ποσοστό υπέρβασης των 
ταμειακών αναγκών του φορέα πέραν του οποίου δύνανται να ενεργοποιηθούν οι 
κυρώσεις του άρθρου 80, παραγράφου 16, οι βασικές αρχές προσδιορισμού του ελαχίστου 
ύψους ρευστών διαθεσίμων του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, η μέγιστη 
χρονική διάρκεια προσδιορισμού ειδικών ορίων, απολήψεων βάσει της παραγράφου 17 και 
κάθε άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή των παραγράφων 9 έως 17 του άρθρου 
80 και την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου.  

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 παραγράφου 14 του ν. 4549/2018, τα 
περί της υποχρέωσης υποβολής ταμειακού προγραμματισμού προβλέπεται ότι ισχύουν και 
για τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το ύψος του προϋπολογισμού δαπανών των 
οποίων υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο το οποίο θα προσδιορίζεται με την απόφαση της 
παρούσας παραγράφου. 

Η Αρχή εν αναμονή της έκδοσης της εν λόγω Απόφασης, και εν όψει της συμπερίληψής της 
στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ, κατά το μήνα Νοέμβριο του 
2017, προτίθεται να εκκινήσει τη διαδικασία για τη μεταφορά διαθεσίμων της Αρχής σε 
λογαριασμό τηρούμενον στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 (α) Όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο από κοινού ώστε να προβούν 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για το άνοιγμα λογαριασμού/-ών ταμειακής διαχείρισης 
(ΚΑ 26) στην Τράπεζα της Ελλάδος,  

(β) Όπως εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο από κοινού για την 
ενεργοποίηση, την κίνηση του λογαριασμού και την μεταφορά του ποσού αξίας ενός 
εκατομμυρίου τετρακοσίων χιλιάδων ευρώ (1.400.000 €), και 

γ) Όπως αποστείλει η Αρχή τα λοιπά έγγραφα νομιμοποίησης του Πρόεδρου και του 
Αντιπρόεδρου καθώς και το Απόσπασμα του Πρακτικού από το παρόν Δ.Σ. της Αρχής με τη 
σχετική Απόφαση στην Τράπεζα της Ελλάδος. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

ΑΠΟΦΑΣΗ 79/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 3 η
 

 
ΘΕΜΑ 4ο:  Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων Απόφασης 41/2017 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

 

Την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 43η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5.  Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6.  Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7.  Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8.  Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

9.  Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

Ουδείς  

  
Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά στο 

δεύτερο σκέλος του διατακτικού της υπ’ αριθμόν 41/2017 Αποφάσεώς της και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης του, μετά την θέση σε ισχύ του αρ. 105 του Ν.4504/2017. 

Η Αρχή έχει καταστεί αποδέκτης πολλαπλών και ποικίλων ερωτημάτων, παραπόνων και 

αναφορών από φορείς διαχείρισης λιμένων, από παρόχους σχετικών υπηρεσιών και εν 

γένει από ενδιαφερόμενα μέρη. Λόγω του πλήθους αλλά και της ιδιομορφίας των 

τιθέμενων ζητημάτων, για την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της 

υφιστάμενης κατάστασης, η παρέμβαση της Αρχής επί των ανωτέρω θεμάτων παροχής 

υπηρεσιών εντός λιμένα καθίσταται επίκαιρη. 

Έπειτα ο κ. Πρόεδρος αναπτύσσει συνοπτικά την από 18.12.2018 Εισήγησή του. 

Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής 

Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της υπόθεσης, την Απόφαση 
ΡΑΛ 41/2017 και την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ 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». 

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.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει. 

7) 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». 
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8) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και 
ιδίως τα Άρθρα 112 και 113, όπως ισχύει. 

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

10) 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 26ης 
Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 
94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις». 

11) Ο Ν.4504/2017 (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.», αρ. 105. 

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

13) Το π.δ. 19/2016 (Α΄ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14) 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.  

15) 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». 

16) 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.  

17) 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). 

18) Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 57/2018 «Εξέταση επιστολής / καταγγελίας της Ενώσεως 
Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας περί αναπροσαρμογής τελών 
για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 
πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» (ΑΔΑ 
ΩΕΟΣ45Μ445-ΜΛΙ). 

19) Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 59/2018 «Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων 
πλοίων και καταλοίπων φορτίου που προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της 
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» (ΑΔΑ 9Δ9Η46Μ445-ΝΛΛ). 

20) Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 61/2018 «Εξέταση Επιστολής της Οργανισμός Λιμένος 
Ηγουμενίτσας Α.Ε. περί παροχής διευκρινήσεων επί όρων των από 29ης Ιουλίου 2014 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίων πλοίου που προσεγγίζουν  τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητός 
της.» (ΑΔΑ ΩΙΤ546Μ445-ΘΜΧ) 
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21) Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 62/2018 «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) 

22) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

23) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Αρχής για την αποστολή εισήγησης προς 
τους αρμόδιους φορείς του Ελληνικού Δημοσίου περί μέτρων θεραπείας επί των 
ζητημάτων της Αποφάσεως 41/2017, αναφορικά με τη διαδικασία παροχής 
λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίων πλοίων. 

2. Την περαιτέρω διερεύνηση και μελέτη των υφιστάμενων συνθηκών και ζητημάτων 
πρόσβασης και βαθμού καθετοποίησης στις αγορές παραλαβής, συλλογής, 
μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων 
φορτίων. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

   
ΑΠΟΦΑΣΗ 80/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 3 η
 

 
ΘΕΜΑ 8ο:  Εισήγηση τροποποιήσεων του ν. 4389/2016 για το νομικό πλαίσιο της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και των ρυθμιστικών μέτρων. 

 

Την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 43η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5.  Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6.  Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7.  Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά στην 

ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του Ν. 4386/2016, άρθρα 108-126 και 132  και στη 

σχηματοποίηση νομοτεχνικών βελτιώσεων ιδίως για τη βελτίωση της σαφήνειας, καθώς και 

εξειδίκευσης της αποστολής, του σκοπού και των αρμοδιοτήτων της Αρχής, με έμφαση στις 

κανονιστικές αρμοδιότητες και στις αρμοδιότητες οικονομικής ρύθμισης. 

Ειδικότερα στις προτάσεις περιγράφεται η διασύνδεση μεταξύ των ήδη υπαρχόντων 

στόχων και της εν γένει αποστολής της Ρ.Α.Λ., όπως αναφέρονται στο άρθρο 108 του 

Ν.4389/2016, με μεγαλύτερη σαφήνεια στα επόμενα άρθρα 113 και 114 του ιδίου νόμου, 

τα οποία εξειδικεύουν τις αρμοδιότητες της. Επιπλέον, δίδεται περαιτέρω έμφαση στα 

θέματα γενικότερης νομιμότητας, καθώς και του πεδίου διαμεσολάβησης, προκειμένου να 

καλύπτονται ευχερώς και ζητήματα διαφορών μεταξύ φορέων εκμετάλλευσης και 

διαχείρισης λιμένων, χρηστών, επιχειρήσεων και εν γένει ενδιαφερομένων μερών.  

Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την από 18.12.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε 

διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Ν.3051/2002 (Α΄220) «Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, 

τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και 

συναφείς ρυθμίσεις».  

2. Ο Ν.3094/2002 (Α’ 10) «Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις». 

3. Ο Ν. 4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

4. Ο ν. 4532/2018 (Α’ 63) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2015/1794 και άλλες διατάξεις», άρθρο 15,  

5. Ο Ν. 2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως ισχύει, 

6. Το Π.Δ. 19/2016 (Α’ 28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», όπως ισχύει, 

7. Η ΥΑ 1000.00/44060/2017 (Υ.Ο.Δ.Δ 299/19.06.2017) «Ορισμός Προέδρου, 
Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)»,  
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8. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή 

Λιμένων».  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Αρχής για την υποβολή εισήγησης νομοτεχνικών 

βελτιώσεων του Ν.4389/2016, άρθρα 108-126 και 132, προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και 

Νησιωτικής Πολιτικής. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

  

ΑΠΟΦΑΣΗ 81/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 3 η  

 
ΘΕΜΑ 5ο: Καταγγελία με Αρ. Πρ. Ρ.Α.Λ 182/31-03-2017 και 8/03.01.2018 της εταιρείας 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. με έδρα τη Γερακινή Χαλκιδικής. 

 

Την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 43η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5.  Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6.  Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7.  Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8.   Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 
 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

386 

 

Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά την 

επιστολή της με Αρ. Πρ. Ρ.Α.Λ 182/31-03-2017 της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ 

Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε με έδρα τη Γερακινή Χαλκιδικής, για θέματα που άπτονται της συνεργασίας της 

με το Σύνδεσμο Φορτοεκφορτωτών, που δραστηριοποιείται στο Λιμένα των Νέων 

Μουδανιών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας Προποντίδας. 

Στο ίδιο έγγραφο η εταιρεία παραθέτει ορισμένα στοιχεία σχετικά με το ισχύον τιμολόγιο 

του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών και τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας 

φορτοεκφόρτωσης αγαθών στο Λιμένα των Νέων Μουδανιών. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον Εισηγητή κ. Δ. Μπίτα, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 

25.10.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη 

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 12/05/2017 η Ρ.Α.Λ, έθεσε την επιστολή της εταιρείας προς συζήτηση στην 21η 

Συνεδρίαση του Δ.Σ (5ο θέμα), κατά την οποία η αρμόδια εισηγήτρια εισηγήθηκε η υπόθεση 

να τεθεί στο αρχείο, με το σκεπτικό ότι το ανακύψαν θέμα αφορά ιδιωτική συμφωνία της 

εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε με το Σύνδεσμο Φορτοεκφορτωτών και δεν 

εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. Όμως το Δ.Σ. αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι, το 

θέμα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ και ως εκ τούτου πρέπει να συζητηθεί εκ νέου, 

ως θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του,  με νέα εισήγηση. 

 

Το θέμα εισάγεται εκ νέου την 28/08/2017 κατά την 23η Συνεδρίαση του νέου Δ.Σ (3ii 

θέμα),που είχε ήδη τοποθετηθεί, προς ενημέρωση των μελών του. Τα μέλη ομόφωνα 

αποφάσισαν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης. 

Έπειτα, η Ρ.Α.Λ προέβη στην αναζήτηση απόψεων, στοιχείων και διευκρινίσεων από τις 

αρμόδιες αρχές του Λιμένα των Νέων Μουδανιών, την εταιρεία και το Σύνδεσμο 

Φορτοεκφορτωτών. Πιο συγκεκριμένα: 

Η  Ρ.Α.Λ εζήτησε με τη αρ. πρωτ. ΡΑΛ 410/28-07-2017 επιστολή της προς το Δημοτικό 

Λιμενικό Ταμείο Ν. Προποντίδας ενημέρωση σχετικά με τα ακόλουθα: α)Βάσει ποιας 

σύμβασης παρέχονται υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεων υλικών στο ΔΛΤ  Ν. Προποντίδας και 

από ποιόν  πάροχο και β)ποιο είναι το ύψος των τελών και πως καθορίζεται ο υπολογισμός 

τους  για τις εν λόγω  λιμενικές υπηρεσίες. Το ΔΛΤ  Ν. Προποντίδας απάντησε με την υπ’ αρ. 
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πρωτ. 445/19-09-2018 Επιστολή προς το Σύνδεσμο Φορτοεκφορτωτών, κοινοποιούμενη 

στη ΡΑΛ, ζητώντας στοιχεία για να απαντήσει στην επιστολή της ΡΑΛ.  

Στη συνέχεια η Ρ.Α.Λ με την υπ. αρ. πρωτ. ΡΑΛ 437/01-09-17 επιστολή της προς την 

εταιρεία, Ελληνικοί Λευκόλιθοι Α.Μ.Ν.Ε.Ε ζήτησε: α) την προσκόμιση στοιχείων 

τεκμηρίωσης (αντίγραφα τιμολογίων παροχής των εν λόγω υπηρεσιών κτλ, και β) 

ενημέρωση για το εάν τέθηκε γραπτώς το θέμα υπόψη του Δ.Λ.Τ. Ν. Προποντίδας ή άλλων 

φορέων και τον τρόπο αντιμετώπισης του ζητήματος). Η εταιρεία απήντησε με την υπ’ αρ. 

πρωτ. ΡΑΛ 543/21-09-2017 επιστολή της μετά των επισυναπτόμενων εγγράφων.  

Η Ρ.Α.Λ με την υπ.αρ.πρωτ.477/11-10-2017 επιστολή της προς τον Σύνδεσμο 

Φορτοεκφορτωτών Ν. Μουδανιών ζήτησε αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τον 

τρόπο υπολογισμού των χρεώσεων για τις υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης στον Λιμένα του 

Δ.Λ.Τ  Ν. Προποντίδας. Ο Σύνδεσμος Φορτοεκφορτωτών απήντησε σε όσα ζητήθηκαν δια 

της υπ’αρ.πρωτ. ΡΑΛ673/30-10-2017 επιστολής του, μετά των επισυναπτόμενων εγγράφων.  

 

Με την υπ. αρ. πρωτ. 478/11-10-2017 επιστολή της προς τον Λιμενάρχη Β' Λιμενικό τμήμα 

Ν. Μουδανιών, ζήτησε: α) κατάλογο εργαζομένων στις φορτοεκφορτώσεις και τυχόν 

μεταβολές, σύμφωνα με τον κανονισμό 51 άρθρο 3 παρ.6.  β) Την κίνηση των εμπορικών 

πλοίων στο λιμάνι τα έτη 2016-17 και γ) Ενημέρωση για το ύψος και τον τρόπο 

υπολογισμού χρεώσεων για τις υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης στον Λιμένα αρμοδιότητας 

του για τα ίδια έτη. ToΒ' Λιμενικό τμήμα Ν. Μουδανιών απήντησε δια της υπ.αρ.πρωτ. 

3112.11/2221/2017 επιστολής. 

 

Επιπλέον με την υπ. αρ. πρωτ. 480/11-10-17 επιστολή της προς την Γενική Γραμματεία 

Λ.Λ.Π.Ν.Ε  η Ρ.Α.Λ ζήτησε να ενημερωθεί, εάν υπάρχει τυχόν σχέδιο της Κ.Υ.Α που 

προβλέπεται σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ 4 Ν.4455/2017.  H Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε με την 

υπ.αρ.603/12-10-17 επιστολή της αποστέλλει συνημμένα το εν λόγω Σχέδιο ΚΥΑ, όπως 

προκύπτει από το από 10/10/2017 ηλεκτρονικό μήνυμα κ. Αγραπιδά Διευθυντή Συλλογικών 

Ρυθμίσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η 

οποία οριστικοποιήθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4561/22-12-2017.   

Στη συνέχεια η Ρ.Α.Λ. απέστειλε τη με αρ.πρωτ. ΡΑΛ 563/24-11-2017 επιστολή προς την 

εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε ζητώντας εκ νέου περαιτέρω στοιχεία: α) 

Κοστολογική τεκμηρίωση της επιλογής συνεργασίας με τον λιμένα Ν. Μουδανιών σε σχέση 

με άλλες εναλλακτικές, β)κοστολογική εκτίμηση  της  συμμετοχής  ιδίων μέσων στη  

διαμόρφωση του κόστους  φορτοεκφόρτωσης  ανά τόνο, γ) κοστολογική εκτίμηση  

φορτοεκφόρτωσης  σε ενδεχόμενη  περίπτωση  που η εταιρεία αποφάσιζε  να 

πραγματοποιήσει με ίδια μέσα και ανθρώπινο δυναμικό την εν λόγω υπηρεσία, δ) τυχόν 

άλλα συγκριτικά στοιχεία από άλλους λιμένες  για παρόμοια υπηρεσία φορτοεκφόρτωσης. 

Η εταιρεία απέστειλε την υπ’ αρ.πρωτ. ΡΑΛ 8/03-01-2018 επιστολή απαντώντας εν μέρει 

στα αιτούμενα στοιχεία και με αόριστο τρόπο. Ακολούθως από τη Ρ.Α.Λ. ζητήθηκαν δια 
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τηλεφωνικής επικοινωνίας επανειλημμένως η συγκεκριμενοποίηση των παρεσχεθέντων 

στοιχείων και η προσήκουσα συμπλήρωσή τους. 

Πρόσθετα στοιχεία τεκμηρίωσης των αιτηθέντων στη με αρ.πρωτ. ΡΑΛ 563/24-11-2017 

επιστολή από την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε δεν εστάλησαν προς την 

Αρχή έως την εξέταση της υποθέσεως. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 15ης.02.2017 (L 57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή 

λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των 

λιμένων». 

2. Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως τα Άρθρα 112-114. 

3. Ο Ν.4532/2018 (Α’63) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2015/1794 και άλλες διατάξεις» Άρθρο 15. 

4. Ο Ν.2690/1999 (Α’45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

5. Ν. 3919/2011 (Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 

αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 

6. O Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 

Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», την 

παράγραφο ΙΑ.7. του πρώτου άρθρου με τίτλο «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του 

Φορτοεκφορτωτή, τις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, τα ιδιωτικά γραφεία 

εργασίας για την εφαρμογή των ν. 3919/2011 και 4038/2012».  

7. Ο Ν.4455/2017 (Α’ 22) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο 

Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».  

8. Η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με 

αριθμ. 15077/1912 (Β 1193/15.5.2013) «Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας 

των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και 

οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής 

της Εργασίας για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες». 

9. Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και 

Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου μεαριθμ. 14366/416 (Β΄ 1110/09.05.2013) 

«Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση 

του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος». 

10. Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και 

Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθ. 15107/437 (ΦΕΚ Β΄ 1230/21.05.2013) 

«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών 

Εργασιών Λιμένος». 
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11. Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και 

Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου μεαριθ. Οικ. 27953/1745 (ΦΕΚ Β 

2122/28.8.2013) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός 

δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και 

λιμένος». 

12. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμό 514.2013/Σχ.2083 (Β’ 

1467/18.06.2013) «Καθορισμός όρων και των διαδικασιών των λιμενεργατών στους 

λιμενικούς χώρους» με την οποία εγκρίθηκε ο υπ’ αρ. 51 Γενικός Κανονισμός 

Λιμένων. 

13. Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και 

Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμ. 9944/734/2014 (ΦΕΚ Β 1104/30-4-

2014) «Τροποποίηση της αριθμ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ1110/Β7 9.5.2013) 

κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Πρόνοιας και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - 

καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του 

Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος», όπως ισχύει.». 

14. Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 

60814/1583/2017 (Β’ 4561),«Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των 

Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος». 

15. Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 

20303/383/2017 (Β’ 1623) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) – Οργάνωση 

λειτουργία και καθορισμός δικαιολογητικών εγγραφής». 

16. Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 228536/2018, Φ.Ε.Κ Β’ 12/10-01-

2018 «Περιεχόμενο και διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής 

κατάρτισης Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και προϋποθέσεις και διαδικασία 

πιστοποίησης των δεξιοτήτων τους». 

17. Η Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 

2133.1/11071/2018 (Β’567/21-02-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού 

Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 51 «Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών 

εισόδου των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους».  

18. Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 

1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

20. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 

1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Σύμφωνα με τα προαναφερόμενα ζητείται από τη Ρ.Α.Λ η συνδρομή της στην αντιμετώπιση 

της διαφοράς που έχει ανακύψει μεταξύ της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε 
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και του Συνδέσμου Φορτοεκφορτωτών, που δραστηριοποιείται στο Λιμένα των Νέων 

Μουδανιών, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νέας 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 Υπουργικές Αποφάσεις  

Γ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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…» και σύμφωνα με το Άρθρο 114 παρ. 1 και 3 του 
Ν.4389/2016 «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. 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, 
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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.». 

Συνεπώς α) η παροχή των φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών αποτελεί αντικείμενο της 

αρμοδιότητας της Αρχής, η οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και να λάβει 

απόφαση ή να γνωμοδοτήσει επί του εν θέματι ζητήματος, και β) να προβεί σε 

διαμεσολάβηση και ως εκ τούτου απολύτως παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιόν 

της. 

 

Β. Νομικό νομολογικό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Πλαίσιο παροχής φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών εντός λιμένα.  

Ι.1. Ο Ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών 

Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 

Η παροχή φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανεξαρτήτως αν τελούνται εντός λιμένα ή στην 

ξηρά, ρυθμίζονται από το Ν.4455/2017,ο οποίος ισχύει από τις 23/02/2017, ημέρα κατά την 

οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 1β του νόμου αυτού ορίζονται οι φορτοεκφορτωτικές 

εργασίες διακίνησης φορτίου εντός λιμένα: «Ως … η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων 

μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή 

και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 

επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο 

τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα µε τη μεταφορά του 

φορτίου, µε την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή 

κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται µε το διακινούμενο φορτίο 

(αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών)». 

Στις δε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου προβαίνουν πρόσωπα 

«εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 3», και 

ανεξαρτήτως «από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης 

των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων», σύμφωνα με την περίπτωση α της 

παραγράφου 1 του άρθρου 1. 

Περαιτέρω, το άρθρο 2 του ν. 4455/2017 προβλέπει το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, 

το οποίο είχε αρχικά προβλεφθεί από το ν. 4093/2012, και περιλαμβάνει δύο επίπεδα, «α. 

Το Μητρώο Α (Εισαγωγικό). β. Το Μητρώο Β, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα 
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Μητρώα: αα. Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, ββ. Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών 

Ξηράς και γγ. Μητρώο Β - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.». Η δε εγγραφή 

στο Μητρώο συμβαίνει κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων, γραπτής ή ηλεκτρονικής, 

προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, και στην συνέχεια εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής, η 

οποία διαρκεί για πέντε έτη.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του ως άνω Νόμου: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να 

παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε µέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε µέσω ομάδων 

ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται µε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται µε σχέση 

εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε 

κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι 

κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλογικές 

Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιμάνια, 

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, µε απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.». Τέλος με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 4 προβλέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση υπέρ των Υπουργών 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης για τον 

καθορισμό των δικαιωμάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων για τους φορείς διοίκησης και 

εκμετάλλευσης λιμένων, που επιβαρύνονται τα φορτία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα 

λιμάνια. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4455/2017, καταργήθηκαν οι ρυθμίσεις της 

υποπαραγράφου ΙΑ.7 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012, ο οποίος νόμος επιχείρησε για 

πρώτη φορά την ρύθμιση της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή 

μετά την απελευθέρωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η απελευθέρωση είχε ήδη 

ξεκινήσει με το Ν.3919/2011.  

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 4455/2017 καταργήθηκε το σύνολο των 

Υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες βασίζονταν στον εξουσιοδοτικό Ν. 4093/2012. Τέλος, η 

συνολική κατάργηση των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 δεν συμπαρέσυρε την κατάργηση 

του προηγούμενου νομικού καθεστώτος φορτοεκφόρτωσης, το οποίο βασιζόταν μεταξύ 

άλλων στον κ.ν. 5167/1931 και του ν. 1254/1949, με αποτέλεσμα αυτές οι διατάξεις νόμων 

να εξακολουθούν να θεωρούνται κατηργημένες και υπό το παρόν ισχύον δίκαιο. 

 

Ι.2. Εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις  

Με την υιοθέτηση του νεότερου νόμου επιδιώχθηκε η συνολική αντικατάσταση των 

ρυθμίσεων για τη νόμιμη άσκηση του φορτοεκφορτωτή εντός λιμένα και ξηράς, 

ανεξαρτήτως του καθεστώτος του εκάστοτε λιμένα. Έτσι, καταργήθηκαν το σύνολο των 

Υπουργικών Αποφάσεων που ρύθμισαν για πρώτη φορά το Εθνικό Μητρώο 

Φορτοεκφορτωτών, ήδη με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 4455/2017. Στην 
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συνέχεια ακολούθησε ένα χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των νεότερων Υπουργικών 

αποφάσεων, και πλέον έχουν εκδοθεί οι εξής με το ακόλουθο περιεχόμενο:  

Α. Η Κ.Υ.Α 60814/1583/2017 των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας 

Κοινωνικής, Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίστηκε ο Γενικός Ενιαίος Κανονισμός 

Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος.  

Το Άρθρο 1, αρχικά επαναλαμβάνει τους ορισμούς φορτοεκφορτωτικών εργασιών του 

νόμου, και στην παρ. 3 ορίζει ότι: «Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την άσκηση 

του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή και οι εφοδιασμένοι με βεβαίωση εγγραφής στο 

Μητρώο Α΄ ή στο Μητρώο Β΄ - φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας 

Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε Λιμένα της 

χώρας». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της ως άνω Κ.Υ.Α ισχύουν τα ακόλουθα: «1. Αρμόδιοι για την 

ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης και την επιλογή - ορισμό του υπεύθυνου ομαδάρχη - 

αρχιεργάτη, είναι οι κάθε φορά φορτοπαραλήπτες, οι κύριοι των προς διακίνηση 

εμπορευμάτων και ειδών και κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της 

φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες). 2. Η από κοινού πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών 

εργασιών από ασκούντες ατομικά το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, με ομάδες ή ενώσεις 

φορτοεκφορτωτών ή επιχειρήσεις φορτοεκφορτώσεων ή με απασχολούμενους με σχέση 

εξηρτημένης εργασίας δεν απαγορεύεται. 3. Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον καθορισμό του 

αριθμού και των συνθέσεων εργασίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους, είναι ο 

εκάστοτε φορτοπαραλήπτης, οι κύριοι των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών και 

κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες), οι 

εργοδότες στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, ή ο οριζόμενος ως υπεύθυνος 

ομαδάρχης - αρχιεργάτης, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό των συνθέσεων 

εργασίας. 4. Η επιλογή, εκ μέρους των αρμοδίων για την ανάθεση του έργου των παρ. 1. και 

3, φορτοεκφορτωτή ή των φορτοεκφορτωτών και του υπεύθυνου ομαδάρχη- αρχιεργάτη, 

είναι ελεύθερη.». 

Τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα του αρχιεργάτη κατά την διάρκεια των εργασιών, καθορίζονται 

από το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, ενώ, κατ’ άρθρον 6 της ΚΥΑ, η παραμονή των 

φορτοεκφορτωτών επιτρέπεται στο λιμένα μόνο εν’ όψει συγκεκριμένης παροχής 

υπηρεσιών, και αφού η λιμενική αρχή έχει ενημερωθεί για τούτο λόγω της κατάργησης των 

γεωγραφικών περιορισμών. Με το Άρθρο 9 της ίδιας Κ.Υ.Α ρυθμίζεται η διατήρηση των ήδη 

εν λειτουργία στεγών λιμενεργάτη, και ειδικότερα: «1. Οι ήδη λειτουργούσες στέγες του 

Λιμενεργάτη και οι παραχωρημένοι χώροι από τους Οργανισμούς Λιμένων και τα Λιμενικά 

Ταμεία στα Σωματεία εργαζομένων, συνεχίζουν να αποτελούν τους χώρους συγκέντρωσης 

και παραμονής των φορτοεκφορτωτών σε κάθε λιμάνι, καθώς και τους χώρους εναπόθεσης 

και φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των φορτοεκφορτώσεων. Οι 

παραπάνω χώροι, χρησιμοποιούνται και ως χώροι συγκέντρωσης για την πραγματοποίηση 

της σύνθεσης των ομάδων και της αποστολής τους στους χώρους εργασίας. 2. Ίδιο δικαίωμα 

χρήσης των παραπάνω χώρων, έχουν και οι φορτοεκφορτωτές, που παρέχουν τις υπηρεσίες 
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τους μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος, ανήκουν σε ομάδες ή σε ενώσεις, ή 

απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας.» 

Β. Με την Απόφαση 2133.1/11071/2018 του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 

για τον «Καθορισμό των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους 

λιμενικούς χώρους», εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 51. Με τη 

νεότερη τροποποίηση, καθορίστηκαν εκ νέου οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των 

λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, αντίστοιχα προς το πλαίσιο του ΓΚΛ 51. 

Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, ως «Λιμενικός χώρος» αποτελεί η 

«χερσαία και θαλάσσια ζώνη κάθε λιμένα» και ως «Λιμενεργάτης» ότι αποτελεί ο 

«φορτοεκφορτωτής που απασχολείται σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου 

στο Λιμένα, κατά την έννοια του ισχύοντος νόμου περί Εθνικού Μητρώου 

Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Α΄ του Ε.Μ.Φ. ή 

στο Μητρώο Β’» και είναι εφοδιασμένος με Βεβαίωση εν ισχύει του ΕΦΜ.  

Το αρ. 3 παρ. 1 καθορίζει το ποιος έχει το δικαίωμα εισόδου εντός λιμένα και εκτέλεσης 

εργασιών, και ότι συγκεκριμένα «Δικαίωμα εισόδου στους λιμενικούς χώρους, για την 

άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη, έχει κάθε λιμενεργάτης της παραγράφου 2 του 

άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον διαθέτει Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς 

Χώρους, η οποία εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.». Στη συνέχεια δε, προβλέπεται η 

διαδικασία για την έκδοση της άδειας εισόδου, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 

ενώ η άδεια ορίζεται ότι είναι περιορισμένης ισχύος, ίσης προς την Βεβαίωση του Ε.Μ.Φ., 

και δυνάμενη να ανανεωθεί. Επίσης, η παρ. 4 του ιδίου άρθρου ρητά αναφέρει ότι «Η 

Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς Χώρους ισχύει για όλους τους λιμένες της χώρας, 

είναι αυστηρά προσωπική, μη μεταβιβάσιμη σε τρίτους και ανακαλείται σε περίπτωση που 

ο λιμενεργάτης παύσει να είναι εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.Φ., κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 2.». 

Τέλος, η παράγραφος 5 του άρ. 3 προβλέπει την διαδικασία ανακοίνωσης των 

φορτοεκφορτωτικών εργασιών που πρόκειται να τελεστούν από συγκεκριμένους 

φορτοεκφορτωτές, δηλώνοντας και τον αριθμό της Βεβαίωσης του Ε.Μ.Φ. και των αδειών 

εισόδου σε λιμένα. Η ανακοίνωση αυτή διαβιβάζεται και προς το φορέα διοίκησης 

εκμετάλλευσης του λιμένα.  

Γ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

Από την συνολική εκτίμηση του νομικού πλαισίου, προκύπτουν τα ακόλουθα 

συμπεράσματα:  

· Η παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης σε λιμένα, μετά την κατάργηση της κατ’ 

αποκλειστικότητα άσκησής της από αδειοδοτημένους φορτοεκφορτωτές, οργανωμένων 

εκτός του φορέα λιμένα, έχει καταστεί ελεύθερη και επιδιώξιμη από κάθε φυσικό και 

νομικό πρόσωπο, αρκεί να χρησιμοποιεί πρόσωπα που φέρουν τις νόμιμες ιδιότητες.  



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

395 

 

· Το νεότερο πλαίσιο, που εισήγαγε ο Ν.4455/2017 και οι εφαρμόζουσες υπουργικές 

αποφάσεις, προβλέπει για την άσκηση του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή ουδένα 

γεωγραφικό περιορισμό, ή εξάρτηση από το νομικό χαρακτηρισμό του τόπου όπου 

τελείται η φορτοεκφόρτωση. Πλέον, οι εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση εγγραφής στο 

Ε.Μ.Φ. και με άδεια εισόδου σε λιμένα από την λιμενική αρχή παρέχουν τις υπηρεσίες 

τους σε οποιοδήποτε χώρο φορτοεκφόρτωσης, και σε οποιοδήποτε λιμένα της χώρας.  

· Οι φορτοεκφορτωτικές υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται απευθείας από φυσικά 

πρόσωπα (μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας) 

αλλά και από ομάδες φυσικών προσώπων, ενώσεις προσώπων, ή επιχειρήσεις 

φορτοεκφορτώσεων. Για δε τους παρόχους φορτοεκφορτώσεων, η αμοιβή 

συμφωνείται ελευθέρως με τον εκάστοτε φορτοπαραλήπτη κατόπιν διαπραγμάτευσης.  

· Η επιλογή για την ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης γίνεται από τους «εκάστοτε 

φορτοπαραλήπτες, τους κυρίους των προς διακίνηση εμπορευμάτων» και από «κάθε 

εξουσιοδοτημένο για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες)». Οι 

ίδιοι και ο υπεύθυνος ομαδάρχης - αρχιεργάτης, καθορίζουν τις συνθέσεις εργασίας. Η 

επιλογή τόσο της ανάθεσης έργου, όσο και της σύνθεσης της εργασίας είναι ελεύθερη. 

· Επομένως, η παροχή κατά το ν. 4455/2017 είναι ανοικτή προς τον ανταγωνισμό, 

ουδέτερη ως προς το ποιος δύναται να τελεί φορτοεκφορτώσεις και επιτρέπεται η 

ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ χρήστη λιμένα και του παρόχου 

φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών, δίχως να αναφέρεται απαραίτητα στην συνδρομή του 

ιδίου του λιμένα.  

Παρά τα ανωτέρω, όσον αφορά τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης, η εταιρεία 

ισχυρίζεται ότι όλες οι εργασίες φορτοεκφορτώσεων  πραγματοποιούνται με σύγχρονα 

μηχανικά μέσα, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή μισθώνονται από άλλους ιδιώτες 

εργολάβους, δεδομένου ότι ούτε ο Λιμένας ούτε ο Σύνδεσμος Φορτοεκφορτωτών διαθέτει 

ανάλογα μέσα. Πλην όμως δεν έχει προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις που ζητήθηκαν από 

την Αρχή, περί των ισχυρισμών της, για την προσήκουσα και ουσιαστική αξιολόγηση αυτών 

και τη συμπλήρωση τυχόν ανεπίκαιρων στοιχείων που είχαν προσκομισθεί το 2017. 

Ως εκ τούτου η Αρχή δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία για να προχωρήσει σε έκδοση 

αποφάσεως ή να προβεί σε διαμεσολάβηση μεταξύ των δύο μερών, σύμφωνα με τις 

αρμοδιότητές της. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) Η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο και 
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β) Σε περίπτωση που η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Μ.Β.Ν.Ε.Ε. υποβάλλει πρόσθετα 

και επίκαιρα στοιχεία, ή τα μέρη εκφράσουν αίτημα προς διαμεσολάβηση, η υπόθεση να 

εξετασθεί εκ νέου από την Αρχή.  

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 82/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 3 η  

 
ΘΕΜΑ 7ο: Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του σχεδίου Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών Ανεξαρτήτου Μηχανικού για την επίβλεψη των Υποχρεωτικών 
Επενδύσεων της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 
της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 

 

Την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 43η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5.  Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6.  Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7.  Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
 

 

 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  

Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά στην 
επιστολή του κ. Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1223/03.12.18), με το οποίο 
τέθηκε υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) το σχέδιο κειμένου 
τιτλοφορούμενο ως «Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού» (εφεξής: 
Σύμβαση ΑΜ) για την επίβλεψη των Υποχρεωτικών Επενδύσεων (εφεξής: Υ.Ε.) της 
κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) της από 2 
Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 
2001 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: ΕΔ) 
και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Με τα εκτεθέντα εντός της ανωτέρω επιστολής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αιτήθηκε για τις επί του προαναφερθέντος κειμένου 

παρατηρήσεις Αρχής (Ρ.Α.Λ.), στο πλαίσιο της εποπτικής και γνωμοδοτικής αρμοδιότητάς 

της σε Συμβάσεις Παραχώρησης, προκειμένου να προσυπογραφεί από τα τρία μέρη. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο εισηγητή κ. Κουφό, ο οποίος αναπτύσσει συνοπτικά την 

από 18.12.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα 

Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις του νόμου και την 
Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Το παρόν ιστορικό συνετάχθη κατόπιν αναζητήσεως των διαθεσίμων, σχετικών με το θέμα, 
εγγράφων από το αρχείο της Υπηρεσίας μας. 

1) Στις 30/11/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1223/03.12.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η ως άνω, υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΟΛΘ 10019/30.11.18, επιστολή, μετά του συνημμένου σε αυτήν σχεδίου 
Σύμβασης ΑΜ, του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

2) Στις 06/12/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 555/06.12.18) εστάλη επιστολή του Προέδρου της 
ΡΑΛ προς τους, κατά λόγο αρμοδιότητας, κ.κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών, με την οποία διεβιβάσθη η προαναφερθείσα επιστολή 
μετά του συνημμένου σε αυτή σχεδίου Σύμβασης ΑΜ και γνωρίζεται ότι το εν λόγω 
θέμα εξετασθεί στο προσεχές Διοικητικό Συμβούλιο της Ρ.Α.Λ.  

3) Στις 11/12/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 561/11.12.18), εστάλη επιστολή του Προέδρου της 
ΡΑΛ προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Λ.Θ. Α.Ε με την οποία 
πραγματοποιείται ενημέρωση για την διαβίβαση του εν λόγω αιτήματος στους κ.κ. 
Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, κατά λόγο 
αρμοδιότητας, καθώς και ότι το εν θέματι αίτημα θα εξετασθεί στο επόμενο Δ.Σ. της 
Ρ.Α.Λ.  
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2. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 94) και ιδίως τα Άρθρα 113 και 132. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15. 

3) O Ν.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 39). 

4) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’45), όπως ισχύει. 

5) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Α΄28)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

 

3. Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

 

Κεφάλαια υπαγωγής - αιτιολογικού 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο – Διατάξεις της ΣΠ 

Ι. Προοίμιο της ΣΠ 

ΙΙ. Άρθρο 27 της ΣΠ 

III.  Ορισμοί και Ερμηνεία της ΣΠ 

Γ. Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του σχεδίου της Σύμβασης ΑΜ 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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,…» και σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. 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». 
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Ομοίως με το Άρθρο 132 του ιδίου Νόμου «…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:… …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.». 

Η κατ’ Άρθρον 27 της ΣΠ διαδικασία διορισμού και σύναψης Σύμβασης συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, αντικατάστασης ή/και καταγγελίας της Σύμβασης, του ΑΜ από τα Μέρη 
υπαγορεύεται από την ΣΠ και κατά συνέπεια σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές 
διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν 
θέματι ζητήματος. Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση και εξετάζεται το εν θέματι 
κείμενο ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

 

Β. Νομικό Πλαίσιο – Διατάξεις της ΣΠ 

Ι. Προοίμιο της ΣΠ 

ΣΥΜΒΑΣΗ με ημερομηνία 2η Φεβρουαρίου 2017 

ΜΕΡΗ: 

1. Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και τον Υπουργό Οικονομικών,  

εφεξής καλούμενο το Ελληνικό Δημόσιο· και 

2. Η Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Ανώνυμη Εταιρία, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 058231004000 και εκπροσωπείται από τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο κύριο… …δυνάμει της από 30ης Ιανουαρίου 2018 απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, 

εφεξής καλούμενη ΟΛΘ 

το Ελληνικό Δημόσιο και ο ΟΛΘ αποκαλούνται από κοινού τα Μέρη και έκαστο το Μέρος. 

ΙΙ. Άρθρο 27 της ΣΠ 

27. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

27.1 Οι διατάξεις του παρόντος Άρθρου 27 θα ισχύουν για τον Αρχικό Ανεξάρτητο 
Μηχανικό και τον Ανεξάρτητο Μηχανικό Απόδοσης (έκαστος και ξεχωριστά ο Ανεξάρτητος 
Μηχανικός). 

27.2 Τα Μέρη θα διορίσουν: 

(α) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση ορισμένων τεχνικών 
συμβουλευτικών καθηκόντων και λειτουργιών και για την παροχή υποστήριξης σε σχέση με 
την υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων, κατά τα προβλεπόμενα λεπτομερέστερα 
στο Άρθρο 7 (ο Αρχικός Ανεξάρτητος Μηχανικός), και 

(β) έναν ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα για την εκτέλεση ορισμένων τεχνικών 
συμβουλευτικών καθηκόντων και λειτουργιών και για την παροχή υποστήριξης σε σχέση με 
την Απόδοση, κατά τα προβλεπόμενα λεπτομερέστερα στο Άρθρο 26 (ο Ανεξάρτητος 
Μηχανικός Απόδοσης). 
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27.3 Εντός έξι (6) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο Αρχικός Ανεξάρτητος 
Μηχανικός θα επιλεγεί: 

(α) μέσω κατάλληλα δημοσιοποιηθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, διενεργούμενης από 
τον ΟΛΘ σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και 
Υποπαραχωρήσεων· και 

(β) μεταξύ υποψηφίων οι οποίοι: 

(i) έχουν επαρκή και κατάλληλη εμπειρία και εξοικείωση με έργα και παραχωρήσεις 
ανάλογου μεγέθους και κλίμακας στον τομέα των λιμενικών/θαλάσσιων έργων, και 

(ii) έχουν στη διάθεσή τους τα προσόντα που προβλέπονται από το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.3. 

27.4 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός Απόδοσης θα επιλεγεί το ταχύτερο δυνατό πριν από την 
Αρχική Επιθεώρηση και για την εν λόγω επιλογή θα εφαρμόζεται το Άρθρο 27.3. 

27.5 Ένα Μέρος δικαιούται να αντιταχθεί στον διορισμό Ανεξάρτητου Μηχανικού μόνο για 
τον λόγο ότι ο διορισμός αυτός δεν πληροί τα κριτήρια του Άρθρου 27.3. 

27.6 Ο ΟΛΘ θα συνάψει σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών με τον Ανεξάρτητο 
Μηχανικό (η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού), οι όροι της οποίας θα ανταποκρίνονται 
στις ευθύνες και τα δικαιώματα του Ανεξάρτητου Μηχανικού στο πλαίσιο της παρούσας 
Σύμβασης. Η Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού θα προσυπογράφεται από το Ελληνικό 
Δημόσιο και θα προβλέπει ειδικά υποχρέωση επιμέλειας και πίστης επ’ ωφελεία τόσο του 
Ελληνικού Δημοσίου όσο και του ΟΛΘ. Τον ΟΛΘ θα βαρύνει η καταβολή των αμοιβών και 
άλλων εξόδων και δαπανών του Ανεξάρτητου Μηχανικού, ενώ το Ελληνικό Δημόσιο δεν θα 
φέρει καμία ευθύνη για τις εν λόγω αμοιβές, δαπάνες και έξοδα. Η διάρκεια της Σύμβασης 
Ανεξάρτητου Μηχανικού δεν θα υπερβαίνει τις απαιτήσεις της αποστολής του. 

27.7 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός μπορεί να αντικατασταθεί και η Σύμβαση Ανεξάρτητου 
Μηχανικού μπορεί να καταγγελθεί ή να τροποποιηθεί μόνο: 

(α) με τη γραπτή συναίνεση των Μερών, 

(β) για λόγους εθνικής ασφάλειας κατόπιν αιτήματος του Ελληνικού Δημοσίου ή 

(γ) σε περίπτωση που ο Ανεξάρτητος Μηχανικός πάψει να πληροί τα κριτήρια που 
προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.3. 

27.8 Ο Ανεξάρτητος Μηχανικός: 

(α) θα εξετάζει κάθε προσχέδιο Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης και 
προσχέδιο ΣΑΛ και κάθε προσχέδιο Προγράμματος Υποχρεωτικών Επενδύσεων και θα 
προτείνει αλλαγές, όπου αρμόζει, σχετικά με τα ακόλουθα: 

(i) εάν το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης, που θα υποβληθεί προς έγκριση στην Εγκρίνουσα 
Αρχή, είναι πλήρες και στην τελική μορφή του, 

(ii) τη διαπίστωση της συμμόρφωσης του Σχεδίου Οριστικής Μελέτης με το εγκεκριμένο 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης του ΟΛΘ και το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα 
(αλλά με την επιφύλαξη του Άρθρου 6.2), τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και 
τα Πρότυπα Σχεδιασμού, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη το Άρθρο 6.5(γ), 

(iii) στον βαθμό που το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης αναφέρεται σε Πρώτη Υποχρεωτική 
Επένδυση Προτεραιότητας Ι, επιβεβαίωση ότι ο συναφής προϋπολογισμός κατασκευής δεν 
είναι χαμηλότερος από το αντίστοιχο Κόστος Αναφοράς, όπως αυτό ορίζεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2, 

(β) θα επιβλέπει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις και τις Δεύτερες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις που θα αναληφθούν σύμφωνα με το Άρθρο 7, ανεξάρτητα από τη χρονική 
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στιγμή που θα απαιτηθεί για την ολοκλήρωσή τους από τον ΟΛΘ και θα δικαιούται να 
διεξάγει έρευνες και να ζητά τις πληροφορίες που κρίνει απαραίτητες κατά τη διάρκεια της 
επίβλεψης, 

(γ) θα επιθεωρεί τα έργα και θα διασφαλίζει τη συμμόρφωση με ισχύοντα πρότυπα, νόμους 
και χρονοδιαγράμματα και θα προτείνει τις απαραίτητες αλλαγές και θα εκδίδει 
πιστοποιητικά ολοκλήρωσης, 

(δ) θα παρέχει τη συνδρομή του από κάθε άλλη τεχνική άποψη, όπως μπορεί να ζητηθεί 
από τον ΟΛΘ και το Ελληνικό Δημόσιο, 

(ε) θα καταρτίζει και θα τηρεί πλήρη και κατάλληλα αρχεία για όλα τα ανειλημμένα 
καθήκοντα και θα θέτει αυτά στη διάθεση του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν αιτήματος του, 
και 

(στ) θα έχει κάθε άλλο δικαίωμα και υποχρέωση που προβλέπεται ρητά στην παρούσα 
Σύμβαση ή/και κάθε εύλογα παρεμπίπτον καθήκον ή/και κάθε άλλο καθήκον, το οποίο 
ενδεχομένως προβλεφθεί επιπρόσθετα στη Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού. 

27.9 Όσον αφορά στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις βάσει του Άρθρου 27.8(α)(i), θα 
ισχύουν τα ακόλουθα: Το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από το τέλος 
της αντίστοιχης Επενδυτικής Περιόδου, ο Ανεξάρτητος Μηχανικός θα καταρτίζει και θα 
παραδίδει δήλωση (η Δήλωση Υποχρεωτικών Επενδύσεων) που θα παραθέτει πλήρεις και 
τεκμηριωμένες αποδείξεις αναφορικά με: 

(α) τις απαιτήσεις που αφορούν στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις για την οικεία Επενδυτική 
Περίοδο, όπως προκύπτουν από το εγκεκριμένο Πρόγραμμα της Επενδυτικής Περιόδου, 

(β) την κατάσταση ολοκλήρωσης κάθε Υποχρεωτικής Επένδυσης, καθώς και το ποσοστό 
ολοκλήρωσης, 

(γ) το Ποσό Ολοκλήρωσης και το Ποσό Υστέρησης για την οικεία Επενδυτική Περίοδο, μαζί 
με τους υπολογισμούς αυτών, που προκύπτουν από τα παραπάνω και συνάδουν με τις 
διατάξεις του Άρθρου 7, και 

(δ) τις Υποχρεωτικές Επενδύσεις που είναι ακόμα σε εξέλιξη, μαζί με εκτίμηση σχετικά με 
τον χρόνο ολοκλήρωσής τους. 

Η Δήλωση Υποχρεωτικών Επενδύσεων, καθώς και άλλη σχετική πληροφορία αναφορικά με 
την υλοποίηση των Υποχρεωτικών Επενδύσεων θα προωθούνται αμελλητί στο ΤΑΙΠΕΔ. Η 
Δήλωση αυτή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στο αντίστοιχο μέρος να καθορίζει αν οι 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως ή μόνο τμηματικά για τους σκοπούς 
του Άρθρου 7 της παρούσας Σύμβασης Παραχώρησης και του όρου 17 της ΣΑΜ. Περαιτέρω 
λεπτομέρειες σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο της Δήλωσης Υποχρεωτικών 
Επενδύσεων παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 27.9. 

ΙΙΙ. Ορισμοί και Ερμηνεία της ΣΠ 

Ελληνικό Δημόσιο: έχει την έννοια που αποδίδεται στο Προοίμιο (Μέρη). 

 

Γ. Παρατηρήσεις και Προτάσεις επί του σχεδίου της Σύμβασης ΑΜ 

 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε με Ν.Δ.2551/1953 (ΦΕΚ Α’ 229), δυνάμει του έκτου 

Άρθρου του Β’ Κεφαλαίου του Ν.2688/1999 μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το 
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καταστατικό τέθηκε αρχικά με το όγδοο Άρθρο του ιδίου Νόμου. Ακολούθως, ο κυρωτικός 

Ν.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 

ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 

Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 

39) και η ΣΠ έθεσαν το νεότερο πλαίσιο για την λειτουργία και την οργάνωση της εταιρείας 

«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», ασκούσα τις εκ νέου ρυθμισθείσες 

δραστηριότητες και λειτουργίες επί του συνόλου της δραστηριότητάς της, ως ιδιώτης 

«πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης». 

 

Σύμφωνα με το Άρθρο 27.6 της Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ), μεταξύ της 

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) και του Ανεξαρτήτου 

Μηχανικού (εφεξής ΑΜ) πρόκειται να  συναφθεί Σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών 

(Σύμβαση ΑΜ), «…Ο ΟΛΘ θα συνάψει σύμβαση συμβουλευτικών υπηρεσιών με τον 

Ανεξάρτητο Μηχανικό…» η οποία θα προσυπογραφεί από το Ελληνικό Δημόσιο «Η 

Σύμβαση Ανεξάρτητου Μηχανικού θα προσυπογράφεται από το Ελληνικό Δημόσιο και θα 

προβλέπει ειδικά υποχρέωση επιμέλειας και πίστης επ’ ωφελεία τόσο του Ελληνικού 

Δημοσίου όσο και του ΟΛΘ». 

 

Σύμφωνα με το Κεφάλαιο «Ορισμοί και Ερμηνεία της ΣΠ», ο όρος «Ελληνικό Δημόσιο» έχει 

την έννοια που αποδίδεται στο Προοίμιο (Μέρη) και 

Σύμφωνα με την παρ. 1 (ΜΕΡΗ) του Προοιμίου της ΣΠ, το Ελληνικό Δημόσιο εκπροσωπείται 

από τους κ.κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, «1. Το 

Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 

και τον Υπουργό Οικονομικών, εφεξής καλούμενο το Ελληνικό Δημόσιο…» 

 

Σύμφωνα με το Προοίμιο της Σύμβασης ΑΜ, έχει τεθεί ως υπογράφον για το Ελληνικό 

Δημόσιο ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. «…Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο εκπροσωπείται από την 

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων και για την υπογραφή της οποίας νομιμοποιείται ο Πρόεδρος 

της… …(περαιτέρω το “Ελληνικό Δημόσιο”)» 

 

Ένεκα των ανωτέρω διατυπώσεων υπάρχει πρόδηλη αντίφαση του γράμματος μεταξύ του 

Προοιμίου του σχεδίου της Σύμβασης ΑΜ και των προαναφερθέντων διατάξεων της ΣΠ, 

καθόσον η εν λόγω Σύμβαση είναι τριμερής και προσυπογράφεται από πλευράς του 

Ελληνικού Δημοσίου από τους κ.κ. ΥΝΑΝΠ και ΥΠΟΙΚ.  

 

Ως εκ τούτου: 
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[………………………………………………………………………………………………………………………………...] 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την εξουσιοδότηση του Προέδρου της Αρχής  για την αποστολή των Παρατηρήσεων και 
Προτάσεων της Αρχής προς τους κ.κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και 
Οικονομικών. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς  
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail: info@raports.gr 

ΘΕΜΑ 6ο: Επιστολή εταιρίας Seajets σχετικά με τα προβλήματα σε ταχύπλοα 
επιβατηγά πλοία από επιπλέοντα φερτά υλικά. 

 

Την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 41η

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 Ημερησίας 
Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

ΑΠΟΦΑΣΗ 83/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 1 η  
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά την από 
16.07.2018 επιστολή του εκπροσώπου της εταιρίας Seajets (εφεξής: Εταιρία), με την οποία 
τέθηκαν υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) τα προβλήματα που 
προκαλούν μικρά και μεσαίου μεγέθους φερτά πλέοντα αντικείμενα σε διαύλους 
ναυσιπλοΐας και λιμένες κυρίως στο θαλάσσιο χώρο του Σαρωνικού και των Κυκλάδων. Με 
τα εκτεθέντα εντός της εν λόγω επιστολής ζητήθηκε,μεταξύ των άλλων αποδεκτών της 
παρούσας, και από τη Ρ.Α.Λ. να μεριμνήσει για τον περιορισμό του ανωτέρου 
προβλήματος. 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά 
τηναπό 02.11.2018Συμπληρωματική Εισήγησή του.Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα 
τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 16/07/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 711/16.07.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή της 
Εταιρίας Seajets δια εκπροσώπου της, για την ανάληψη ενεργειών σχετικά με τα 
προβλήματα που δημιουργούν στις θαλάσσιες διαδρομές τα πλέοντα αντικείμενα. 
Όπως υποστηρίζεται στο έγγραφο, το πρόβλημα επιδεινώνεται στα ταχύπλοα πλοία 
διότι αναρροφώνται κατά τον πλου από το σύστημα πρόωσης των πλοίων εισερχόμενα 
στους υδροπροωθητές και εμποδίζουν ή καταστρέφουν τη σωστή λειτουργία ή τα 
εξαρτήματα αυτών. 

Η ανωτέρω κατάσταση αναφέρεται στο έγγραφο ως επιβαρυντική για τα δρομολόγια 
των πλοίων είτε μειώνοντας την ταχύτητα τους είτε ακυρώνοντας ή τροποποιώντας 
δρομολόγια. 

Τέλος υπογραμμίζεται στο έγγραφο ότι για τον περιορισμό των ανωτέρω προβλημάτων 
θα πρέπει να αναληφθούν από όλους τους αρμόδιους φορείς οι κατάλληλες ενέργειες, 
ώστε να περιορισθεί και να εξαλειφθεί το φαινόμενο μετά από κάθε έντονη 
βροχόπτωση. 

2) Στις 27/08/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 371/27.08.18) εστάλη από την Αρχή επιστολή 
παροχής στοιχείων προς την εταιρεία, με την σκοπό την αναφορά και 
συγκεκριμενοποίηση των λιμένων που αφορά η ανωτέρω επιστολή της εταιρείας. 

3) Στις 30/08/2018 πραγματοποιήθηκε η 38η Συνεδρίαση της Ρ.Α.Λ., κατά την οποία 
εισήχθη προς συζήτηση το εν θέματι ζήτημα, ως Θέμα 5ο, και ακολούθως η Αρχή 
απεφάνθη την αναβολή λήψης απόφασης σε επόμενη συνεδρίαση. 

4) Έως της σήμερον (31ης Οκτωβρίου 2018) και σε συνέχεια της από 27.08.2018 επιστολής 
της Αρχής ουδεμία απάντηση ελήφθη από την Εταιρία, παρά το γεγονός ότι έχουν 
μεσολαβήσει πλέον των δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της επιστολής Ρ.Α.Λ. και 
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παρά την εκ μέρους της Αρχής επιγενόμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την 
ανωτέρω Εταιρία. 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Το Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 
94), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 113 και 114. 

2) Το Ν.2690/1999«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’45), όπως ισχύει. 

3) Το Ν.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», (Α’184), Άρθρο 105. 

4) Το Π.Δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» (Α΄28)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5) Την υπ’ αριθ. 8111.1/41/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της αριθ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» 
(Β' 412). 

6) Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, «Ορισμός μελών τουΔιοικητικού Συμβουλίου της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Ορισμός Εισηγητή της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων», (Υ.Ο.Δ.Δ. 
477/23.08.2018). 

ΥΠΑΓΩΓΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 108 του Ν.4389/2016, «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.», 
σύμφωνα με το άρθρο 113 «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά 
μέτρα για:α) την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των Συμβάσεων 
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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,», και 
σύμφωνα με το 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.». 

Από τα διαλαμβανόμενα της εν θέματι επιστολής, αναφορικά με ζητήματα ασφάλειας 
ναυσιπλοΐας και επιπέδου υπηρεσιών ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, δεν προκύπτει ευθέως 
αρμοδιότητα της Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με τα άρθρα 113-114 του Ν.4389/2016. 

Περαιτέρω, σε σχέση με την εντός της εν λόγω επιστολής αναφοράς σε λιμένες, ζητήθηκαν 
με το υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 371/27.08.2018 έγγραφο της Αρχής η υποβολή, από πλευράς 
εταιρίας, περαιτέρω στοιχείων, ως προς τα οποία, όμως ουδεμία ανταπόκριση ή 
ενημέρωση υπήρξε από την εταιρεία, παρά το γεγονός ότι έχουν μεσολαβήσει πλέον των 
δύο (2) μηνών από την ημερομηνία αποστολής της επιστολής και παρά την εκ μέρους της 
Αρχής επιγενόμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας με την ανωτέρω εταιρεία. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Η εν λόγω υπόθεσηκρίνεται ότι δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες Αρχής, και ένεκα των 
ανωτέρω α) τίθεται η με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 711/16.07.2018 επιστολή στο αρχείο, και β) 
παραπέμπεται προς τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και τον κ. Γενικό 
Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, για ενημέρωσή 
τους και τις ενέργειές των. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 5/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 0 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Αίτημα θεραπείας, θεμελιωμένο στο Άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε., 

κυρωθείσα με το Ν. 4404/2016, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την 

κατά το Άρθρο 7.6 προβλεπόμενη υποβολή Σχεδίων Οριστικών Μελετών στον 

Αρμόδιο Φορέα του Ελληνικού Δημοσίου. 

Την 6η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 30η 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 Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Βελουδογιάννη Ελένη  Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος  Μέλος 

 

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

 

 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888  
e-mail: info@raports.gr 
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Στην αρχή της συζήτησης ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή Παναγιώτη 
Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την εισήγησή του, και λαμβάνοντας υπόψη όσα 
αναφέρονται αναλυτικά σε αυτή, πρότεινε με βάση τα στοιχεία που διαθέτει η Αρχή. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του φακέλου της κρινόμενης 
υπόθεσης και την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Η παρούσα Γνωμοδότηση αφορά το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 209/01.02.2018 αίτημα της 
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ.Π. Α.Ε.) περί θεραπείας της διαδικασίας των 
Σχεδίων Οριστικών Μελετών Υποχρεωτικών Επενδύσεων που έχει αναλάβει η αιτούσα, 
δυνάμει της εν θέματι Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής ΣΠ), δια της χορήγησης παράτασης 
της προθεσμίας για την υποβολή των ανωτέρω Σχεδίων στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα 
του Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής ΕΔ). 

Ιστορικό 

1) Στις 09/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 24/09.1.18) η Ο.Λ.Π. Α.Ε. παρέδωσε στη Ρ.Α.Λ. 
τεχνική/αιτιολογική έκθεση για τη θεραπεία της αναφερόμενης ως ατελέσφορης 
διαδικασίας, προβλεπόμενης από την ΣΠ, υποβολής των Σχεδίων Οριστικών Μελετών 
των Υποχρεωτικών Επενδύσεων (εφεξής ΥΕ) 3, 4, 5, 6, 10 και 11, του Παραρτήματος 7.2 
της ΣΠ. Προτάθηκε από πλευράς της Ο.Λ.Π. Α.Ε. η χορήγηση παράτασης σχετικά με την 
προβλεφθείσα υπό του Άρθρου 7.6 της ΣΠ προθεσμίας (10/02/2018) για την υποβολή 
των Σχεδίων Οριστικών Μελετών των ανωτέρω ΥΕ. 

2) Στις 01/02/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 209/01.2.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. επιστολή του 
Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Π. Α.Ε., με την οποία αιτήθηκε τη 
θεραπεία της αναφερόμενης ως ατελέσφορης διαδικασίας, προβλεπόμενης από την 
ΣΠ, υποβολής των Σχεδίων Οριστικών Μελετών των Υποχρεωτικών Επενδύσεων 
(εφεξής ΥΕ) 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11, του παραρτήματος 7.2 της ΣΠ, δια της χορήγησης 
παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή των Σχεδίων Οριστικών Μελετών στον 
αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7.6 της 
ΣΠ. 

Νομικό Πλαίσιο & Νομολογία 

1) Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 του Ν.4389/2016 προβλέπεται ότι: 

«…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 το Άρθρο 113 παρ. 2 του 
Ν.4389/2016, «…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». Επιπλέον σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 2 του 
Ν.4389/2016, «…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. Ειδικά για τα παρακάτω: αα) …ββ) τη διαπίστωση 
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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». 

2) Σύμφωνα με το Άρθρο 132 (Τελικές και μεταβατικές διατάξεις κεφαλαίου) παρ. 1-4 του 
Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
94 Α’ /27.05.2016) προβλέπεται ότι: 

«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) Όταν 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) 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. 

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.» 

3) Σύμφωνα με το Άρθρο 1 (Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης) του Ν. 4404/2016 «Για την 
κύρωση της από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο 
της από 13 Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου 
και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 126 Α’ 
/08.07.2016) (εφεξής Άρθρο 1 Ν. 4404/2016), Άρθρο 2.2 της ΣΠ προβλέπεται ότι: 

«Εκτός από τις αρχές που έχουν νομοθετική αρμοδιότητα κατά την ουσιαστική έννοια 
και παρατίθενται στο Άρθρο 2.1, δυνάμει του Άρθρου 43 του Νόμου 4150/2013 (ΦΕΚ Α’ 
102/29.4.2013), όπως ισχύει συστάθηκε μια νέα οικονομική ρυθμιστική αρχή με την 
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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 
Νόμο 4150/2013». 

4) Σύμφωνα με το Ν. 4404/2016, Παράρτημα 2.2 ΣΠ, προβλέπονται οι εξουσίες και 
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ., οι οποίες συνίστανται στην: 

«(α) παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων 
παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της 
σχετικής κείμενης- εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση 
παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό τομέα, 

(β) διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, 

(γ) διαχείριση παραπόνων και η λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επ` αυτών σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, 

(δ) υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων 
συμβάσεων (παραχωρήσεις, εκμίσθωση χερσαίας ζώνης) και των σχετικών 
ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, 

(ε) 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, 

(στ) εξασφάλιση, σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, της πιστής εφαρμογής 
της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, η αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας 
θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που 
στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, 

(ζ) έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για θέματα σχετικά με την απλούστευση, διαφάνεια 
και εναρμόνιση τελών κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους ελληνικούς λιμένες, 
προωθώντας τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ εγχώριων λιμένων, 

(η) γνωμοδότηση επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών 
υπηρεσιών και των τελών λιμενικών υποδομών, 

(θ) γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου 
επί ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και 
εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος». 

5) Σύμφωνα με Άρθρο 1 Ν. 4404/2016, Άρθρο 6.2 γ και δ της ΣΠ προβλέπεται ότι: 

«(γ) Τα Μέρη αναγνωρίζουν και επισημαίνουν ότι ο ΟΛΠ δεν διαθέτει Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης, που πληροί τις απαιτήσεις της ανωτέρω 
παραγράφου (β) κατά την ημερομηνία της παρούσας Σύμβασης αλλά, αντ` αυτού, έχει 
λάβει μόνο τις ακόλουθες εγκρίσεις: 

(i) τις αποφάσεις της ΕΣΑΛ υπ` αριθ. 01/15-07-2002 (2η Συνεδρίαση), 04/18-03-
2003 (5η Συνεδρίαση), 05/18-03-2003 (5η Συνεδρίαση), 02/11-09-2003 (7η 
Συνεδρίαση), 03/11-09-2003 (7η Συνεδρίαση), 08/16-06-2006 (26η Συνεδρίαση), 
01/24-11-2006 (30η Συνεδρίαση), 13/19-02- 2009 (39η Συνεδρίαση), 03/10-09-
2009 (45η Συνεδρίαση), που έχουν επικυρωθεί από τον Νόμο 4081/2012 που 
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δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 184/27-09-2012 (Τεύχος Α) και την απόφαση της ΕΣΑΛ υπ’ 
αριθ. 17/11-12-2012 (55η Συνεδρίαση) που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 68/08-03-
2013 (Τεύχος Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων) και 

(ii) τις περιβαλλοντικές εγκρίσεις, όπως παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.2 (γ) 

(δ) Ο ΟΛΠ δεσμεύεται να συμμορφώνεται, από κάθε ουσιώδη άποψη, με τις 
υφιστάμενες εγκρίσεις που απαριθμούνται στο Άρθρο 6.2 (γ) και συμφωνεί να μην 
υπερβαίνει τους αντίστοιχους περιορισμούς τους, έως ότου καταρτιστεί και εγκριθεί 
δεόντως το Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης σύμφωνα με την 
παρούσα Σύμβαση». 

6) Σύμφωνα με Άρθρο 1 Ν. 4404/2016, Άρθρο 7.6 της ΣΠ προβλέπεται ότι: 

«Το συντομότερο ευλόγως δυνατό μετά την έναρξη της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου 
ή, κατά περίπτωση, της Δεύτερης Επενδυτικής Περιόδου, ο ΟΛΠ θα αναθέσει και θα 
προσλάβει, σύμφωνα με τις αρχές που παρατίθενται στο Άρθρο 12 της παρούσας 
Σύμβασης, κατάλληλα εκπαιδευμένους μηχανικούς για την παράδοση, ενός αντίστοιχου 
σχεδίου οριστικής μελέτης για κάθε Υποχρεωτική Επένδυση αναφορικά με την εν λόγω 
Επενδυτική Περίοδο (Σχέδιο Οριστικής Μελέτης). Ο ΟΛΠ θα υποβάλει κάθε Σχέδιο 
Οριστικής Μελέτης στον αρμόδιο Κυβερνητικό Φορέα του ΕΔ, όταν αυτό είναι πρακτικά 
δυνατό, και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την 
έναρξη της ισχύουσας Επενδυτικής Περιόδου (Καταληκτική Ημερομηνία Σχεδίων 
Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου) ή, ειδικότερα καθ` όσον αφορά στο Έργο Επέκτασης 
Προβλήτα Κρουαζιεροπλοίων (όπως ορίζεται στο Άρθρο 7.14) το αργότερα εντός 
δώδεκα (12) μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Ο ΟΛΠ θα διασφαλίζει ότι 
κάθε Σχέδιο Οριστικής Μελέτης έχει συνταχθεί σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές και 
πρότυπα που ισχύουν για δημόσια λιμενικά έργα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων 
επί του παρόντος, ενδεικτικά, των Εθνικών Κανονισμών Οπλισμένου Σκυροδέματος, 
των Εθνικών Αντισεισμικών Κανονισμών, των Εθνικών Τιμοκαταλόγων και του 
Προεδρικού Διατάγματος 696/1974 (συνολικά, τα Πρότυπα Σχεδιασμού). Το Σχέδιο 
Οριστικής Μελέτης αναφορικά με κάθε Υποχρεωτική Επένδυση θα ελέγχεται από τον 
Ανεξάρτητο Μηχανικό, που θα ενεργεί κατά εύλογο τρόπο, προκειμένου να 
διαπιστώνεται (κατά εύλογη κρίση): 

(α) ότι το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης περιλαμβάνει, αναφορικά με την αντίστοιχη 
Υποχρεωτική Επένδυση, τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και χρονοδιάγραμμα 
προβλεπόμενης ολοκλήρωσης με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε ο Ανεξάρτητος 
Μηχανικός να μπορεί να επιβλέπει την κατασκευή αυτής σύμφωνα με την Ορθή 
Πρακτική του Κλάδου· 

(β) ότι ο προϋπολογισμός κατασκευής που προκύπτει από το Σχέδιο Οριστικής 
Μελέτης για κάθε Υποχρεωτική Επένδυση έχει υπολογιστεί σύμφωνα με τους 
Εθνικούς Τιμοκαταλόγους· 

(γ) ότι ο φάκελος που υποβλήθηκε προς έγκριση στη Διεύθυνση Τεχνικών έργων 
της Περιφέρειας Αττικής είναι πλήρης και σε τελική μορφή· 

(δ) η συμμόρφωση με το εγκεκριμένο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη 
Διαχείρισης και το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα του ΟΛΠ (αλλά με την επιφύλαξη του 
Άρθρου 6.2), τους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους και τα Πρότυπα 
Σχεδιασμού, λαμβανομένου δεόντως υπόψη του Άρθρου 6.5 (δ), και 

(ε) στο βαθμό που το Σχέδιο Οριστικής Μελέτης αναφέρεται σε Πρώτη 
Υποχρεωτική Επένδυση Προτεραιότητας I: 
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(i) ότι ο προϋπολογισμός κατασκευής που προκύπτει από αυτή δεν είναι 
μικρότερος του ογδόντα τοις εκατό (80%) του αντίστοιχου Κόστους Αναφοράς 
που ορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2· και 

(ii) στον μέγιστο εφικτό βαθμό, ότι ο ισχύων προϋπολογισμός κατασκευής σε 
μία ή περισσότερες Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας I 
αναπροσαρμόζεται κατάλληλα ούτως, ώστε ο συνολικός ισχύων 
προϋπολογισμός κατασκευής σε όλες τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
Προτεραιότητας I να μην είναι μικρότερος από 222.283.800 ευρώ (ολογράφως: 
διακόσια είκοσι δύο εκατομμύρια διακόσια ογδόντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια 
ευρώ)». 

7) Σύμφωνα με Άρθρο 1 Ν. 4404/2016, Άρθρο 29.3 της ΣΠ προβλέπεται ότι: 

«Καμία τροποποίηση ή παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης, 
ούτε συναίνεση στη μη συμμόρφωση οποιουδήποτε Μέρους με αυτή δεν θα είναι 
ισχυρή εάν δε γίνει εγγράφως και δεν υπογραφεί από τα μέρη στην παρούσα. Εν λόγω 
παραίτηση ή συναίνεση θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και για το 
συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκε.» 

8) Σύμφωνα με το Άρθρο 46 του Ν.4150/2013 για την εκτέλεση έργων σε Οργανισμούς 
Λιμένων προβλέπεται η ακόλουθη διαδικασία αδειοδότησης: 

«3. Για την εκτέλεση λιμενικού έργου απαιτείται προηγούμενη ένταξή του στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης του λιμένα (Master Plan), με 
απόφαση της Ε.Σ.Α.Λ., κατόπιν αιτήσεως του Οργανισμού Λιμένος. 

4. Για την εκτέλεση των έργων που έχουν ενταχθεί στο αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη 
μελέτη διαχείρισης λιμένος (Master Plan) σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
απαιτείται: 

(α) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης. 

(β) Έλεγχος συμβατότητας των τεχνικών μελετών με το εγκεκριμένο από την 
Ε.Σ.Α.Λ. αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης (Master Plan). 

(γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 
ν. 4014/2011, όπως ισχύει. Αν το έργο ανήκει στην υποκατηγορία Α1 του Άρθρου 3 
του ν. 4014/2011, οι προθεσμίες που προβλέπονται στην παρ. 2 του Άρθρου 3 του 
ν. 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των πέντε (5) εργάσιμων ημερών έως και 
δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, 
ενώ όλες οι υπόλοιπες μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

(δ) Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, η οποία επέχει θέση άδειας 
κατασκευής του έργου. Η απόφαση αυτή εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών 
από την υποβολή του σχετικού αιτήματος από το φορέα διοίκησης και 
εκμετάλλευσης, συνοδευόμενο από τα ανωτέρω υπό α΄ και γ΄ στοιχεία. 

(ε) Για την έναρξη εργασιών, απαιτείται κοινοποίηση της άδειας του προηγούμενου 
υπό δ΄ στοιχείου στην κατά τόπο αρμόδια Λιμενική Αρχή». 

9) Σύμφωνα με το Άρθρο 288 του Αστικού Κώδικος (εφεξής ΑΚ) προβλέπεται ότι: 

«Ο οφειλέτης έχει υποχρέωση να εκπληρώσει την παροχή όπως απαιτεί η καλή πίστη, 
αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη». 

10) Ο Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 
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11) Ο 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» 

12) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017, ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

13) Η Απόφαση 32/2017 Ρ.Α.Λ. περί εξέτασης καταγγελίας Διοικητού Δημόσιας Αρχής 
Λιμένων περί έδρας της Ο.Λ.Π. Α.Ε. 

14) Η Απόφαση 29/2017 Ρ.Α.Λ. περί εξέτασης καταγγελίας Διοικητού Δημόσιας Αρχής 
Λιμένων περί φερόμενης ως μη εμπρόθεσμης υποβολής του Προσχεδίου Σχεδίου 
Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς. 

Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Δυνάμει των Άρθρων 6.2 και 7.6 της ΣΠ και με δεδομένο τον ορισμό ως Ημερομηνίας 
Ενάρξεως Ισχύος της ΣΠ την 10η Αυγούστου 2016, προκύπτει πως η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής του Αναπτυξιακού Προγράμματος και Μελέτης Διαχείρισης του 
Λιμένα (εφεξής Master Plan) καθώς και των Σχεδίων Οριστικών Μελετών που αφορούν τις 
ΥΕ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ είναι η 10η Φεβρουαρίου 2018. 
Επειδή η 10η Φεβρουαρίου 2018 είναι ημέρα Σάββατο, η οποία ορίζεται ως μη εργάσιμη 
ημέρα και ως εκ τούτου εξαιρετέα, σύμφωνα με το Άρθρο αρ. 144 παρ. 3 ΚΠολΔ, η 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής του Master Plan και των προαναφερθέντων Σχεδίων 
Οριστικών Μελετών προκύπτει ότι είναι η 12η Φεβρουαρίου 2018. 

Περαιτέρω, ορισμένα από τα έργα που περιλήφθηκαν στον κατάλογο (Παράρτημα 7.2 της 
ΣΠ) των ΥΕ από τα Μέρη στη ΣΠ δεν ήταν περιβαλλοντικώς εγκεκριμένα κατά την υπογραφή 
αυτής (της ΣΠ). Επιπροσθέτως, η Ο.Λ.Π. Α.Ε. πρόκειται να προβεί στη σύνταξη και κατάθεση 
του νέου Master Plan του λιμένα Πειραιά, (το οποίο σύμφωνα με την επιστολή της Ο.Λ.Π. 
Α.Ε. πρόκειται να κατατεθεί στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (εφεξής 
Ε.Σ.Α.Λ.), εντός των συμβατικών προθεσμιών), καθώς και νέας Μελέτης Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων (εφεξής ΜΠΕ) για τα υπό θεώρηση έργα, η οποία έχει ήδη κατατεθεί στην 
αρμόδια ΔΙΠΑ του Υπουργείου Περιβάλλοντος αλλά και στην Ε.Σ.Α.Λ. και της οποίας η 
έγκριση εκκρεμεί. 

Επειδή, το αίτημα θεραπείας της εν λόγω διαδικασίας της ΣΠ θεμελιώνεται στο Άρθρο 29.3 
της ΣΠ και αφορά μη συμμόρφωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. σε διάταξη της εν θέματι Σύμβασης. 

Επειδή, επί του Άρθρου 29.3 της ΣΠ δεν έχει οριστεί ο αρμόδιος Κυβερνητικός Φορέας του 
ΕΔ για την παραλαβή αιτήματος σε μη συμμόρφωση, σύμφωνα με την πρόνοια του ιδίου 
άρθρου, βάσει του από 30.03.2017 καταρτισθέντος δυνάμει του Άρθρου 2.4 της ΣΠ 
καταλόγου Κυβερνητικών Φορέων. 

Επειδή, κατά τις διατάξεις του Άρθρου 113 παρ. 2 ε) και του Άρθρου 132 παρ.1 β) και παρ. 
3 του Ν. 4389/2016, όπως και κατά το Άρθρο 2.2 και 2.4 της ΣΠ, προκύπτει ότι η Ο.Λ.Π. Α.Ε. 
καλώς υποβάλλει και η Ρ.Α.Λ. παραλαμβάνει το Αίτημα Θεραπείας περί της ανωτέρω 
διαδικασίας δια της χορήγησης παράτασης της Καταληκτικής Ημερομηνίας Σχεδίων Πρώτης 
Επενδυτικής Περιόδου (βλ. Άρθρο 7.6 της ΣΠ) έως την 31η Οκτωβρίου 2018. 

«Και τούτο διότι, τόσο σύμφωνα με τον νόμο όσο και σύμφωνα με την ΣΠ, η Ρ.Α.Λ. όχι μόνον 
δικαιούται αλλά και υποχρεούται να παραλάβει το αίτημα αυτό χάριν προστασίας των 
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου, ως εντολέα της. Πρόκειται για πρόσθετη 
υποχρέωση που επιβάλλει κατ’ Άρθρο 288 ΑΚ η καλή πίστη, η οποία ισχύει και στις 
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διοικητικές συμβάσεις (βλ. Σταθόπουλου Γενικό Ενοχικό § 5 αρ. 43, αρ. 49, αρ. 59 επ). Σε 
κάθε είδους έννομη σχέση από την οποία πηγάζουν δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις 
(ενοχική σχέση) ανεξάρτητα του εάν πηγάζει από το νόμο ή από συμφωνία μεταξύ των 
μερών, εφαρμόζεται η αρχή της καλόπιστης εκπλήρωσης των αντιστοίχων δικαιωμάτων 
ή/και υποχρεώσεων που ορίζει η ΑΚ 288 (Σταθόπουλος οπ.αν.παρ.44). Στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεων που επιβάλλει η καλή πίστη, εντάσσεται η, υπό τις περιστάσεις, παρέκκλιση 
από τον συγκεκριμένο χρόνο εκπλήρωσης της υποχρέωσης του οφειλέτη (Σταθόπουλος 
οπ.αν.παρ.65).» (βλ. Απόφαση29/2017 Ρ.Α.Λ.) 

Επειδή, η διαδικασία που περιγράφεται στη ΣΠ, θεωρεί ότι δύναται να κατατίθενται 
ταυτοχρόνως το Master Plan και οι Οριστικές Μελέτες των Έργων, ενώ είναι επιβεβλημένο 
να προηγηθεί χρονικά η έγκριση τόσο της ΜΠΕ όσο και του Master Plan όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία, από την εκπόνηση των οριστικών μελετών. Η Ο.Λ.Π. Α.Ε. θα πρέπει να 
έχει εις γνώση της τους όρους, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς που θέτουν τόσο η 
εγκεκριμένη ΜΠΕ όσο και εγκεκριμένο Master Plan, προκειμένου να είναι εις θέση να 
προχωρήσει απρόσκοπτα στην εκπόνηση και ολοκλήρωση των οριστικών μελετών, των 
Υποχρεωτικών αλλά και των Πρόσθετων Επενδύσεων, καθιστώντας στην πράξη ατελέσφορη 
την περιγραφόμενη στη ΣΠ διαδικασία. 

Επειδή, εκκρεμεί ακόμη η έγκριση της ΜΠΕ από την αρμόδια ΔΙΠΑ του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και ως εκ τούτου είναι πρακτικά αδύνατον να ολοκληρωθεί το σύνολο των 
μελετών έως την Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής των Σχεδίων Οριστικών Μελετών της 
Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου. 

Επειδή, η διαπιστωθείσα, στην πράξη, έλλειψη αλληλουχίας μελετών και εγκρίσεων 
καθιστά το αίτημα θεραπείας της διαδικασίας δια χορήγησης παράτασης προς το Ελληνικό 
Δημόσιο, εύλογο και αναλογικό. 

Επειδή, το συγκεκριμένο αίτημα συνδέεται κυρίως με την ανάγκη επίλυσης πρακτικών 
ζητημάτων που προκύπτουν στην εφαρμογή της σύμβασης. 

Επειδή, τα ανωτέρω αναφερόμενα πρακτικά ζητήματα κατά την εφαρμογή της σύμβασης 
μπορεί να επιδράσουν αρνητικώς στην υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων στη χώρα. 

Επειδή, σύμφωνα με την από 31.01.2018 επιστολή της Ο.Λ.Π. Α.Ε., η χορήγηση παράτασης 
για την ολοκλήρωση εκπόνησης των μελετών δεν πρόκειται να επιδράσει με κανέναν τρόπο 
στο συνολικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Υποχρεωτικών Επενδύσεων ή οποιαδήποτε 
άλλη υποχρέωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. με βάση τη ΣΠ. 

Επειδή, τεχνικοί λόγοι προκρίνουν την παράταση του χρονοδιαγράμματος περί της 
υποβολής των Οριστικών Μελετών, που ποικίλουν για κάθε ένα έργο ξεχωριστά. Οι 
προαναφερθέντες τεχνικοί λόγοι που, σύμφωνα με την Ο.Λ.Π. Α.Ε., αποτελούν εμπόδιο για 
την ολοκλήρωση των οριστικών μελετών εντός του τιθέμενου, από τη ΣΠ, 
χρονοδιαγράμματος ταξινομούνται εν γένει στις παρακάτω κατηγορίες: 

• Έγκριση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 

• Έγκριση Μελέτης Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων (ΜΚΕ) 

• Εγκρίσεις από Υπ. Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) 

• Άλλες Εγκρίσεις από Υπηρεσίες (ΑΛΛΑ) 

Δεδομένου ότι το κάθε έργο χρήζει ιδιαίτερης τεχνικής αντιμετώπισης για την ορθή 
υλοποίησή του, η οποία όμως δεν δύναται να λάβει χώρα βάσει του αρχικού 
χρονοδιαγράμματος, προέβη η Ο.Λ.Π. Α.Ε. στην κατωτέρω ανάλυση των τεχνικών λόγων, 
για τους οποίους αιτείται την εν λόγω παράταση. 
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I) «M.E.02: Επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG 
cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Κόστος Αναφοράς: 8.000.000€) 

Οι φθορές και ζημιές που υφίστανται στον Προβλήτα Ι, είναι πολλαπλές και δεν 
μπορούν να αντιμετωπιστούν ως μεμονωμένες. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες όπως 
γεωτεχνικές, γεωφυσικές, τοπογραφικές, επιθεωρήσεις σε όλες τις γερανογέφυρες 
για τον εντοπισμό των αιτιών της πρόκλησης των φθορών. Είμαστε στο τελικό 
στάδιο εκπόνησης των μελετών και ζητούμε μικρή παράταση δύο μηνών.» 

IΙ) «M.E.03: Μετατροπή της Πενταγωνικής Αποθήκης σε Επιβατικό Σταθμό Κρουαζιέρας 
(Κόστος Αναφοράς: 1.500.000€) 

• (ΜΠΕ) Το συγκεκριμένο έργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο με την 
ισχύουσα ΑΕΠΟ όπως αυτή ανανεώθηκε το 2006. 

• (ΜΚΕ)- Έγκριση ΜΚΕ από ΟΛΠ 

• (ΥΠΠΟΑ)- Έγκριση από Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και 
Σύγχρονων Μνημείων, λόγω γειτνίασης με το διατηρητέο κτίριο της Παγόδας.» 

IΙI) «M.E.04: Υπόγεια Οδική Σύνδεση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων με Πρώην Χώρο 
ΟΔΔΥ (Κόστος Αναφοράς: 5.000.000€) 

• Το συγκεκριμένο έργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο με την ισχύουσα 
ΑΕΠΟ όπως αυτή ανανεώθηκε το 2006. 

• (ΜΚΕ)- Έγκριση ΜΚΕ από ΟΛΠ» 

IV) «M.E.05: Βελτίωση και Συντήρηση Υποδομών Λιμένα (Κόστος Αναφοράς: 15.000.000€) 

Το έργο αυτό αφορά στην συντήρηση των υποδομών του λιμένα, η οποία είναι μια 
δυναμική και συνεχής διαδικασία, με διάρκεια ίση με αυτή της πρώτης 
επενδυτικής περιόδου (5έτη από την υπογραφή της 2016ΣΠ).» 

V) «M.E.06: Προμήθεια Εξοπλισμού (Κόστος Αναφοράς: 25.000.000€) 

Το έργο αυτό αφορά στη προμήθεια εξοπλισμού, κατ’ επέκταση δεν συνοδεύεται 
από μελέτες αλλά από Φακέλους Τεκμηρίωσης, οι οποίοι προετοιμάζονται και 
υποβάλλονται στην Ο.Λ.Π. Α.Ε. προς έγκριση, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της 
εκάστοτε προμήθειας.» 

VI) «M.E.07: Βυθοκόρηση Κεντρικού Λιμένα (Κόστος Αναφοράς: 8.000.000€) 

Βάσει της ΑΕΠΟ του 2006 για το έργο της εκβάθυνσης απαιτείται εκπόνηση ΕΤΜΕ 
για τη διαχείριση των βυθοκορημάτων. Σε συζητήσεις που έγινα με το Υπουργείου 
(ΥΠΕΚΑ) και τη ΔΙΠΑ, μας ενημέρωσαν ότι με τη σημερινή νομοθεσία, έχουν 
καταργηθεί οι ΕΤΜΕ, για το λόγο αυτό θα πρέπει να εκπονηθεί νέα ΜΠΕ για το εν 
λόγω έργο και να ενταχθεί στην ΜΠΕ όλου του ΟΛΠ, της οποίας, όπως προείπαμε, 
εκκρεμεί η έγκριση. 

Ο τελικός τρόπος διάθεσης που θα εγκριθεί από την νέα ΑΕΠΟ θα μας οδηγήσει 
στην τελική τεχνική λύση.» 

VII) «M.E.10: Επέκταση Σταθμού Διακίνησης Αυτοκινήτων (Λιμένας Ηρακλέους) (Κόστος 
Αναφοράς: 20.000.000€) 

Το συγκεκριμένο έργο δεν είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο με την ισχύουσα 
ΑΕΠΟ όπως αυτή ανανεώθηκε το 2006.» 

VIII) «M.E.11: Βελτίωση Υποδομών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπ. των πλωτών 
δεξαμενών)-ΦΑΣΗ Β’ (Κόστος Αναφοράς: 55.000.000€) 
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Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου της Φάσης Β’ έγινε από κοινού με το 
έργο της Φάσης Α’. Μετά την έκδοση της περιβαλλοντικής άδειας (19/12/2017), η 
τεχνική μελέτη του έργου βρίσκεται υπό εκπόνηση και απαιτείται ολιγόμηνη 
παράταση (έως 10 Απριλίου 2018).» 

Επειδή, η Ρ.Α.Λ. έχει αρμοδιότητα περί της «(α) …παρακολούθησης της εφαρμογής των 
όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες, η τήρηση των 
υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης- εθνικής και ευρωπαϊκής 
νομοθεσίας, κυρίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, συμβάσεις παραχώρησης και τους 
κανόνες ανταγωνισμού, την υποχρέωση παροχής δημόσιας υπηρεσίας στον λιμενικό 
τομέα,...... (ε) 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,…… (θ) γνωμοδότηση, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου επί ειδικών θεμάτων λιμένων - 
περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού 
συστήματος», σύμφωνα με το Παράρτημα 2.2 της ΣΠ. 

Επειδή, ζητείται η συναίνεση στη μη συμμόρφωση της Ο.Λ.Π. Α.Ε. εγγράφως για τους 
ανωτέρω αναλυτικώς αναφερόμενους λόγους, σύμφωνα με την πρόνοια του Άρθρου 29.3 
της ΣΠ. 

Επειδή, τυχόν συναίνεση σε μη συμμόρφωση με τους όρους της ΣΠ θα πρέπει να 
υπογραφεί, σύμφωνα με το Άρθρο 29.3 της ΣΠ, από τα μέρη της ΣΠ για να είναι ισχυρή, 
ήτοι από τους κ.κ. Υπουργούς Ναυτιλίας Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών. 

Επειδή, η εν λόγω έγγραφη συναίνεση θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη περίπτωση και 
για το συγκεκριμένο σκοπό για τον οποίο παρασχέθηκε και για κανένα άλλο σκοπό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

υπέρ της αποδοχής του αιτήματος θεραπείας δια της χορηγήσεως παρατάσεως της 
προθεσμίας για την υποβολή των Σχεδίων Οριστικών Μελετών έως την 31η Οκτωβρίου 
2018. Το εν λόγω αίτημα αφορά σε έγγραφη παροχή συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, που 
ερείδεται στο άρθρο 29.3 της ΣΠ και κρίνεται νόμω βάσιμο, εύλογο και αναλογικό σχετικά 
με την ατελέσφορη διαδικασία για την υποβολή των Σχεδίων Οριστικών Μελετών των ΥΕ 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 10 και 11 του Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ. 

Η παρούσα Γνωμοδότηση όπως κοινοποιηθεί στους κ.κ. Υπουργούς Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, και  Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειές των, καθώς και σε 
κάθε αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.:  210-4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail:   info@raports.gr  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 6/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 0 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο: Περί άρσεως ασαφείας διατάξεων της Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και του 
Παραρτήματος αυτής. 

 

Την 5η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 40η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 

Ουδείς   

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά την 
αυτεπαγγέλτως διαπιστωθείσα ασάφεια ως προς την προθεσμία για την έκδοση των 
Κανονισμών Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων, σύμφωνα με 
την διάταξη 12.2 και την αντίστοιχη προβλεπόμενη ποινική ρήτρα για την μη τήρησή της 
στο Παράρτημα 16.2 της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και της 
«Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.», όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε 
με τον κυρωτικό νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39). Ακολούθως, αναπτύσσει την από 3ης 

Οκτωβρίου 2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα 
Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Στα πλαίσια της άσκησης εκ μέρους της Αρχής της εποπτικής και γνωμοδοτικής 
αρμοδιότητάς της, αυτεπαγγέλτως διαπιστώθηκε ότι, στην Σύμβαση Παραχώρησης, έχει 
εμφιλοχωρήσει ασάφεια ως προς την προθεσμία για την έκδοση των Κανονισμών Ανάθεσης 
Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων, όπως αυτή τίθεται από την διάταξη 
12.2 της Σύμβασης Παραχώρησης και την προβλεπόμενη ποινική ρήτρα για την μη τήρηση 
της ανωτέρω διάταξης στο Παράρτημα 16.2.  

Η ανωτέρω ασάφεια προκύπτει από την χρήση διαφορετικών όρων μεταξύ των δύο 
κειμένων, την θέσπιση διαφορετικών προθεσμιών, και τις τυχόν επαγόμενες έννομες 
συνέπειες από την τήρησή τους, επομένως, απαιτείται ερμηνεία των ανωτέρω διατάξεων 
υπό το πρίσμα της Συμβάσεως Παραχώρησης και του Αστικού Κώδικα. Για την ερμηνεία 
έχουν ληφθεί υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, η διατηρούμενη υπερέχουσα θέση του Ελληνικού 
Δημοσίου έναντι της ΣΠ, και το εξαιρετικό αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι η παραχώρηση 
της ολικής εκμετάλλευσης λιμένα, ο οποίος αποτελεί στοιχείο της δημόσιας κτήσης, 
κοινόχρηστος χώρος και μοναδική πλουτοπαραγωγική πηγή, εκ της γεωγραφικής θέσεως 
του και της υφιστάμενης υποδομής.  

Νομικό και Νομολογιακό Πλαίσιο 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 

δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

Α’ 94) και ιδίως τα Άρθρα 112 και 113, όπως ισχύει. 

2) Ο Ν. 4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 

και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) άρθρο 15, 

3) O N. 4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και 

κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης 

μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και 

άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 39).  

4) Ο Ν. 2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού 

Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρείες.» (ΦΕΚ Α 40).  
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5) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 

Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 

1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 

1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018) 

Α. Αρμοδιότητα  

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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,…», σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια 
για:… β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή 
εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, …ε) την άσκηση των συμβατικών 
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο 
όνομα και για λογαριασμό του» και σύμφωνα με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου «Η 
τροποποίηση Σύμβασης Παραχώρησης υπόκειται στους ουσιαστικούς και διαδικαστικούς 
κανόνες που ρυθμίζουν τη σύναψή της.».  

Ομοίως με το Άρθρο 132 του ιδίου Νόμου «…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:… …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.». 

Η γνωμοδότηση της Αρχής για την ερμηνεία διατάξεων της ΣΠ εμπίπτει στο πεδίο 
αρμοδιότητας της Αρχής, και υπαγορεύεται από τη μέριμνα για την ομαλή εκτέλεση των 
διατάξεων της ΣΠ. Επιπλέον, η ερμηνεία τούτη δεν αποτελεί τροποποίηση της ΣΠ, αλλά 
καθοδηγεί τα Μέρη και αποτελεί εργαλείο διαχείρισης της ΣΠ. Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη 
προς συζήτηση και εξετάστηκε η εν θέματι υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ.. 

Β. Διαπίστωση Ασάφειας στην ΣΠ ΟΛΘ 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης, 
το οποίο ιδρύθηκε με ν.δ. 2551/1953 (ΦΕΚ Α’ 229), δυνάμει του έκτου άρθρου του Β’ 
Κεφαλαίου του ν. 2688/1999 μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το καταστατικό 
τέθηκε αρχικά με το όγδοο άρθρο του ιδίου νόμου. Ακολούθως, ο κυρωτικός νόμος και η 
Σύμβαση Παραχώρησης έθεσαν το νεότερο πλαίσιο για την λειτουργία και την οργάνωση 
της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», ασκούσα τις εκ νέου ρυθμισθείσες 
δραστηριότητες και λειτουργίες επί του συνόλου της δραστηριότητάς της, ως ιδιώτης 
«πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης».  
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Συνεπώς, σύμφωνα με το άρθρο 12.2 της Σύμβασης Παραχώρησης, «Εντός εκατόν ογδόντα 
(180) ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, ο ΟΛΘ θα υιοθετήσει με απόφαση του 
αρμόδιου διοικητικού οργάνου του και θα δημοσιεύσει σειρά δεσμευτικών εταιρικών 
κανονισμών (οι Κανονισμοί Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων), 
που θα ισχύουν για τις Υπεργολαβίες, τους Υπεργολάβους, τις Υποπαραχωρήσεις (πλην των 
Υποπαραχωρήσεων Ήσσονος Σημασίας) και τους Υποπαραχωρησιούχους του ΟΛΘ,…» «Οι 
Κανονισμοί Ανάθεσης Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων θα 
περιλαμβάνουν τις ισχύουσες διαδικασίες για τη δημοπράτηση Υπεργολαβιών και 
Υποπαραχωρήσεων, την επιλογή Υπεργολάβων και Υποπαραχωρησιούχων καθώς και 
οποιαδήποτε συναφή ζητήματα. Ο ΟΛΘ θα διασφαλίζει ότι οι Κανονισμοί Ανάθεσης 
Υπεργολαβικών Συμβάσεων και Υποπαραχωρήσεων: (α) παραθέτουν διαφανείς και 
εύληπτους κανόνες και διαδικασίες, που συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της 
αναλογικότητας, της μη διάκρισης και της ίσης μεταχείρισης, (β) παραθέτουν εύλογους και 
βασισμένους στην αγορά όρους και κριτήρια για τη διάκριση μεταξύ διαφορετικών 
διαδικασιών δημοπράτησης και επιλογής, καθώς και για τον καθορισμό των διαδικασιών 
που αναμένεται να ισχύουν για συγκεκριμένο τύπο Υπεργολαβίας ή Υποπαραχώρησης, (γ) 
δημοσιεύονται χωρίς υπαίτια καθυστέρηση στην τρέχουσα εκδοχή τους και παραμένουν 
διαθέσιμοι μετά από τη δημοσίευση για επισκόπηση από υφιστάμενους και εν δυνάμει 
Υπεργολάβους (η δημοσίευση στην εταιρική ιστοσελίδα του ΟΛΘ, σε περίοπτη, ευχερώς 
αναγνωρίσιμη και προσβάσιμη θέση θα θεωρείται ότι εκπληρώνει τον εν λόγω σκοπό), (δ) 
προβλέπουν τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό κάθε προσώπου που είναι υποψήφιος 
Υπεργολάβος ή/και υποψήφιος Υποπαραχωρησιούχος ή μέλος κοινοπραξίας ή κοινοπραξία 
που είναι υποψήφιος Υπεργολάβος ή/και υποψήφιος Υποπαραχωρησιούχος, εάν μία ή 
περισσότερες από τις περιστάσεις ή κριτήρια που απαριθμούνται στο Μέρος Ι (Κριτήρια 
Αποκλεισμού) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 12.2 (Υποχρεωτικές Αρχές για Υπεργολάβους & 
Υποπαραχωρησιούχους) συντρέχουν στο εν λόγω πρόσωπο, (ε) περιλαμβάνουν διατάξεις 
που επιτρέπουν στην ΟΛΘ τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση της 
συμμόρφωσης των προσώπων που είναι υποψήφιοι αντισυμβαλλόμενοι ή/και των 
αντισυμβαλλομένων του ΟΛΘ, στο πλαίσιο Υπεργολαβιών ή/και Υποπαραχωρήσεων, με τις 
ισχύουσες υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο των διεθνών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και 
εργατικών συμβάσεων που απαριθμούνται στο Μέρος ΙΙ (Πεδία Διαρκούς Εποπτείας) του 
Παραρτήματος 12.2 (Υποχρεωτικές Αρχές για Υπεργολάβους & Υποπαραχωρησιούχους) και 
του παρέχουν την δυνατότητα, ενδεχομένως, να επιβάλλει κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά (κατά περίπτωση) και του αποκλεισμού των υποψηφίων 
οικονομικών φορέων ή/και τη λύση της Υπεργολαβίας ή/και της Υποπαραχώρησης, και (στ) 
εφαρμόζονται στην πράξη με συνέπεια».  

Παράλληλα, στις προβλεπόμενες ποινικές ρήτρες για μη τεχνικές παραβάσεις, στην 
παράγραφο 4 του Παραρτήματος 16.2, τίθεται ως παράβαση η «Μη έκδοση από τον ΟΛΘ 
των Κανονισμών Υπεργολαβιών και Υποπαραχωρήσεων το αργότερο έως και 90 ημέρες από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος», η οποία επιφέρει επιφέρει ποινική ρήτρα Μέσης 
βαρύτητας, με εβδομαδιαία περίοδο κλιμάκωσης.  

Από την αντιπαραβολή των ανωτέρω διατάξεων, προκύπτει ότι η μεν διάταξη του πρώτου 
εδαφίου της 12.2 της ΣΠ αναφέρεται σε «έγκριση» και «δημοσίευση» Κανονισμού εντός 
180 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, στο Παράρτημα 16.2 επιφυλάσσεται 
ποινική ρήτρα σε βάρος της αντισυμβαλλομένης εταιρείας ΟΛΘ ΑΕ, για την «μη έκδοση» 
του Κανονισμού εντός 90 ημερών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος.  

Σύμφωνα με την διάταξη 30.9 της ΣΠ, «Τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της παρούσας Σύμβασης 
αποτελούν τμήμα της και θα ισχύουν πλήρως, όπως εάν το περιεχόμενό τους είχε τεθεί στο 
κύριο σώμα της παρούσας Σύμβασης.». Το δε άρθρο 30.11 της ΣΠ ορίζει ότι «Η παρούσα 
Σύμβαση και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αποτελούν την πλήρη σύμβαση».  
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Αρχικά, η προβλεπόμενη ρύθμιση που εμπεριέχεται στην πρόβλεψη του Παραρτήματος 
16.2 φαίνεται ότι είναι ειδικότερη της γενικής πρόβλεψης του πρώτου εδαφίου της 12.2. 
Πλην όμως, το Παράρτημα 16.2 αποτελεί εξειδίκευση της διάταξης 16 της ΣΠ, και όχι της 
12.2 αυτοτελώς. Επομένως, η εν τέλει προβλεπόμενη ποινική ρήτρα του Παραρτήματος 
16.2 συμπληρώνεται κανονιστικά από την αντίστοιχη διάταξη της 16 της ΣΠ και του 12.2.  

Συνεπώς, η διάταξη 12.2 σε σχέση με την 16.2 του Παραρτήματος δεν έχουν μεταξύ τους 
σχέση γενικό προς ειδικό, αλλά παραπληρωματική, εφόσον αναφέρονται στο ίδιο 
αντικείμενο, την έκδοση δηλαδή Κανονισμού Υποπαραχωρήσεων εντός μίας προθεσμίας 
από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα, στο Παράρτημα 16.2, να 
προβλέπεται ποινική ρήτρα, στην οποία υπάρχουν δύο προθεσμίες για την τήρηση της 
ίδιας υποχρέωσης.  

Τέλος, για όσα θέματα δεν έχουν ρυθμιστεί ειδικότερα από τη ΣΠ, η τελική διάταξη του 
άρθρου 12 παρ. 4 του κυρωτικού Νόμου, ορίζει ότι εφαρμόζεται συμπληρωματικά ο 
Αστικός Κώδικας, πλην της ρητής εξαίρεσης της εφαρμογής του άρθρου 479 ΑΚ, του οποίου 
ο κυρωτικός νόμος ρητά αποκλείει. 

Γ. Υπαγωγή - Αιτιολογικό 

Ως γενικής εφαρμογής διάταξη επί των ποινικών ρητρών, προβλέπεται το α.16.1 της ΣΠ, 
σύμφωνα με την οποία «Εάν ο ΟΛΘ παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει 
της παρούσας Σύμβασης (Παράβαση), στον βαθμό που η εν λόγω Παράβαση επιδέχεται 
αποκατάσταση, το Ελληνικό Δημόσιο (ενεργώντας, όπου αυτό είναι εφικτό, και μέσω του 
αρμόδιου Κυβερνητικού Φορέα του ΕΔ) μπορεί να ζητήσει εγγράφως από τον ΟΛΘ να λάβει 
όλα τα μέτρα εντός της σφαίρας επιρροής του, ώστε να αποκαταστήσει οποιαδήποτε τέτοια 
Παράβαση εντός εύλογης βάσει των συνθηκών χρονικής περιόδου, λαμβανομένων δεόντως 
υπόψη της φύσης και της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης, καθώς και του πιθανού χρόνο 
που απαιτείται για έναν συνετό, ικανό και επιμελή φορέα διαχείρισης λιμένα, ώστε να 
αποκαταστήσει την εν λόγω Παράβαση.».  

Επιπλέον, η ΣΠ προβλέπει την περίπτωση απαλλαγής του φορέα από την επιβολή της 
ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με το 16.5 περ. α, σύμφωνα με την οποία «Οι Ποινικές Ρήτρες: 
(α) δεν θα επιβάλλονται για Παράβαση, εφόσον ο ΟΛΘ βρίσκεται σε θέση να αποδείξει ότι: 
(i) η εν λόγω Παράβαση έλαβε χώρα, αποκλειστικά ή επί της ουσίας αποκλειστικά, ως 
άμεσο επακόλουθο Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή άλλου γεγονότος πέραν της σφαίρας 
επιρροής του ΟΛΘ ή/και (ii) ο ΟΛΘ έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση από κάθε ουσιώδη άποψη», ενώ με την διάταξη 16.10 
της ΣΠ «Οι Ποινικές Ρήτρες με βάση τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο 16 συνομολογούνται ως 
κατ’ αποκοπή ποινικές ρήτρες, έχουν κυρωτικό χαρακτήρα…». 

Συνεπώς, εφόσον οι ποινικές ρήτρες αποτελούν κατά βάση κυρώσεις, προβλεπόμενες από 
την Σύμβαση Παραχώρησης, υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου της 
ρύθμισης. Ένεκα τούτου, η νόμιμη πρόβλεψη και ενίοτε, η κατά νόμον επιβολή ποινικής 
ρήτρας, θα πρέπει να είναι σύμφωνες προς την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και την 
αρχή της ασφάλειας δικαίου, η οποία επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιμη 
εφαρμογή των σχετικών διατάξεων και οι ρήτρες θα πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη 
αυστηρότητα, διότι αποτελούν για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές 
επιπτώσεις στους ενδιαφερόμενους  

Γ.1 Κρίση της ποινικής ρήτρας ως κύρωση  

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη ποινικής ρήτρας αποτελεί κύρωση για την μη έγκαιρη έκδοση 
των Κανονισμών Υπεργολαβιών και Υποπαραχωρήσεων εντός 90 ημερών από την 
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Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος. Σκοπός αυτής της πρόβλεψης αποτελεί η αποτροπή ανάθεσης 
μίας σύμβασης κατόπιν διαδικασίας η οποία δεν θα έχει τεθεί σύμφωνα με τις αρχές της 
διαφάνειας, αναλογικότητας, μη διάκρισης και ίσης μεταχείρισης, και η υποχρέωση 
έγκαιρης θέσπισης Κανονισμού Υποπαραχωρήσεων από την εταιρία, εν’ όψει της 
κατάργησης του προηγούμενου κανονιστικού πλαισίου (βλ. Απόφαση της ΡΑΛ περί 
Ανεξάρτητου Μηχανικού ΟΛΘ, 39η Συνεδρίαση).  

Σύμφωνα με την Αρχή της σαφήνειας, θα πρέπει να είναι ευχερώς διαγνώσιμες προς τον 
μέσο, συνετό και καλόπιστο αντισυμβαλλόμενο τόσο η προβλεπόμενη συμπεριφορά που 
συνιστά παράβαση, όσο και η κύρωση σε βάρος της.  

Συνεπώς, υπό το πρίσμα της Αρχής της σαφήνειας, από την αντιπαραβολή και τον 
συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, της 12.2 διάταξης της ΣΠ και της αντίστοιχης 
προβλεπομένης στο Παράρτημα 16.2 παράβασης, προκύπτει ότι οι δύο διατάξεις δεν είναι 
ευχερώς διαγνώσιμες, καθώς χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για την περιγραφή της 
ίδιας, κατά την ΣΠ, υποχρέωσης, ήτοι στο κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης αναφέρεται 
σε «έγκριση» και «δημοσίευση», ενώ το Παράρτημα γίνεται λόγος μόνον για «έκδοση» και 
επιπροσθέτως, κυρίως θέτουν διαφορετικές προθεσμίες, 180 ημερών και 90 αντίστοιχα.  

Επομένως, για την αποφυγή αμφισβητήσεων, εν όψει της προκύπτουσας ασάφειας και των 
απαιτούμενων συλλογισμών για την λογική και συστηματική ερμηνεία της ΣΠ (ΑΠ 
359/2018) , θα πρέπει να ερμηνευτεί η έννοια της εκδόσεως και κυρίως η τιθέμενη 
προθεσμία για την τήρηση της υποχρέωσης, υπό το πρίσμα της αληθούς βουλήσεως των 
αντισυμβαλλομένων μερών, χωρίς προσήλωση στις λέξεις, όπως απαιτεί η καλή πίστη και 
τα συναλλακτικά ήθη, πάντοτε σύμφωνα με το σκοπό της ΣΠ, όπως δηλαδή επιτάσσουν  τα 
άρθρα 173 και 200 ΑΚ να ερμηνεύονται οι συμβάσεις.  

Κατά συνέπεια, κατόπιν της διαπίστωσης της ασάφειας, θα πρέπει να αναζητηθεί η αληθής 
βούληση των μερών, όπως αυτή συνάγεται από κριτήρια, σύμφωνα με τα πραγματικά 
περιστατικά, και δη α) την εξαιρετική διαδικασία εκχώρησης της χρήσης του συνόλου του 
λιμένος Θεσσαλονίκης κατόπιν συνάψεως Σύμβασης Παραχώρησης διάρκειας 33 ετών, 
προκύπτουσα κατόπιν διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού και διενέργειας 
διαπραγμάτευσης, κυρωμένης με νόμο, και όχι άλλως, ήτοι με την τρέχουσα διαδικασία, η 
οποία προβλέπεται περί των συμβάσεων παραχώρησης από το Δημόσιο διατάξεων ή άλλη 
θεμελιωμένη πρακτική, β) ο προκύπτων χαρακτηρισμός του χρονικού διαστήματος των 180 
ημερών από την έναρξη της συμβάσεως, ως περίοδος οιονεί μεταβατικής φύσεως 
χαρακτηριζόμενος από την αναδιάταξη της εταιρίας, η οποία πλέον έχει απωλέσει τις 
αρμοδιότητες άσκησης δημόσιας εξουσίας, υπό το νέο εταιρικό σχήμα. 

Πρόσθετο κριτήριο για την ερμηνεία της υπό κρίση ασαφείας της Σύμβασης Παραχώρησης, 
αποτελεί ο ίδιος ο σκοπός της θέσπισης της υποχρέωσης υιοθέτησης του κατ’ άρθρο 12.2 
ΣΠ περί των Κανονισμών Υπεργολαβιών και Υποπαραχωρήσεων, ο οποίος σκοπός είναι η 
δημιουργία κανονιστικού πλαισίου εκ μέρους της εταιρείας, βάσει του οποίου θα 
διενεργούνται οι επιλογές των αντισυμβαλλομένων, οι αναθέσεις, και εν συνεχεία, θα 
διέπουν τις συμβάσεις που θα καταρτιστούν. Η δε πρόβλεψη της προθεσμίας των 180 
ημερών ως σκοπό έχει τον γενικότερο συντονισμό προς λοιπές συμβατικά προβλεπόμενες 
υποχρεώσεις για την εταιρεία.  

Γ.2 Ερμηνεία της δικαιοπρακτικής βουλήσεως των αντισυμβαλλομένων 

Το χρονικό διάστημα των 180 ημερών που τίθεται στη διάταξη 12.2 κρίνεται ως επαρκές με 
βάση την καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη, την αρχή της αναλογικότητας και τους 
ανωτέρω σκοπούς της ΣΠ. Ωστόσο, δεν προκύπτει πέραν ευλόγου αμφιβολίας ότι τα Μέρη 
θέλησαν την εκ του Παραρτήματος 16.2 περιορισμό της αρχικής προθεσμίας των 180 
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ημερών στο ήμισυ (δηλαδή σε 90 ημέρες) και την ταυτόχρονη πρόβλεψη ποινικών ρητρών 
με εβδομαδιαία κλιμάκωση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, η παραδοχή 
ότι όντως θέλησαν τον περιορισμό της προθεσμίας στο ήμισυ, προδήλως υπερβαίνει το 
μέτρο που επιβάλλει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ενόψει της εν λόγω 
διαπιστωθείσας ασαφείας. 

Επιπλέον, η δε πρόβλεψη ποινικής ρήτρας του Παραρτήματος 16.2 από την 91η ημέρα μέχρι 
την έκδοση του κανονισμού, δεν συντελεί στην πραγμάτωση του σκοπού της διάταξης 12.2 
ΣΠ, περί έγκαιρης θεσπίσεως και δημοσιεύσεως εντός συγκεκριμένου χρονικού 
διαστήματος Κανονισμών Υπεργολαβιών και Υποπαραχωρήσεων. Επίσης δεν συντελεί στην 
πραγμάτωση του γενικού σκοπού της ΣΠ, περί της παραχώρησης και εκμετάλλευσης της 
χρήσης του Λιμένα Θεσσαλονίκης για διάρκεια 33 ετών, της υλοποίησης των αναληφθεισών 
επενδύσεων, εξεταζόμενου και υπό το πρίσμα των λοιπών υποχρεώσεων που έχει αναλάβει 
η ΟΛΘ ΑΕ για το πρώτο διάστημα των 180 ημερών από την Έναρξη Ημερομηνίας Ισχύος. 

Αντίθετα, εάν με στη διάταξη 12.2 είχε τεθεί προθεσμία των 90 ημερών αντί των 180, και 
στο Παράρτημα επιβολή κυρώσεως στις 180 ημέρες, τούτο θα ήταν σύμφωνο με την 
Σύμβαση Παραχώρησης υπό το πρίσμα των αρχών που τέθηκαν, καθότι στην περίπτωση 
αυτή, η παράβαση θα επιδεχόταν αποκατάστασης κατ’ άρθρο 16.1 ΣΠ, «λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν της φύσης και της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης, καθώς και του πιθανού χρόνου 
που απαιτείται από ένα συνετό, ικανό και επιμελή φορέα διαχείρισης».  

Αντιθέτως, η υφιστάμενη, ασαφής τόσο σε αντικείμενο όσο και προθεσμία, πρόβλεψη του 
Παραρτήματος 16.2, φέρει εκ των πραγμάτων, αλυσιτελώς ως προς τους επιδιωκομένους 
σκοπούς, προ συντελεσμένων γεγονότων τον αντισυμβαλλόμενο, μη επιδεχομένης 
οιασδήποτε αποκατάστασης, πλην της διαπιστωτικώς αναγκαίας επιβολής ποινικής ρήτρας, 
η οποία προδήλως υπερβαίνει τα όρια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και 
προφανώς, δι’ όλους τους ανωτέρω λόγους, δεν αντιστοιχεί στην αληθινή βούληση των 
αντισυμβαλλομένων μερών.   

Ως εκ τούτου, η έννοια της εκδόσεως του Παραρτήματος 16.2 χρήζει ερμηνείας, σύμφωνα 
με τα άρθρα 173 και 200 ΑΚ, δηλαδή σύμφωνα  με την αληθινή βούληση των 
αντισυμβαλλομένων μερών (Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και Ελληνικού Δημοσίου), χωρίς προσήλωση στις 
λέξεις, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και θα πρέπει να είναι 
σύμφωνη με το σκοπό της ΣΠ 12.2 και το γενικότερο σκοπό της Σύμβασης Παραχώρησης.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία,  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

α) Υπέρ της ενιαίας ερμηνείας των α. 12.2 και Παραρτήματος 16.2 της Σύμβασης 
Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τον κυρωτικό νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 
39), ότι η προθεσμία που τίθεται με τις δύο διατάξεις συμπίπτει στις 180 ημέρες από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της Σύμβασης, και β) την αποστολή της Γνωμοδότησης στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη της ΣΠ.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 7/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 1 η
 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Εξέταση εγγράφων ερωτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Βόλου, με θέμα: 

«Παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών (λιμενεργασία) από τους φορείς 
Διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμένων». 

 

Την 5η Νοεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 41η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Κορκίδης Βασίλειος  Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888  
e-mail:  info@raports.gr   
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά 
ερωτήματα, τα οποίαέχουν υποβληθεί από τον τότε Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε., με την υπ΄ αριθμ. Ρ.Α.Λ. 693/11.07.2018, υπ’ αρ. πρωτ. 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. 3361/11-07-2018 επιστολή του. Με την ανωτέρω επιστολή ζητείται η διατύπωση 
και παροχή γνωμοδοτήσεως, άλλως η παρέμβαση της Αρχής επί ζητημάτων, αφορόντων την 
παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών εντός λιμένα, υπό το πρίσμα του σήμερον 
ισχύοντος θεσμικού και νομικού πλαισίου. 

Ακολούθως, δίδει το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή, κ. Δημήτριο Μπίτα, ο οποίος αναπτύσσει 
συνοπτικά την από 25ης Οκτωβρίου 2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία της κρινόμενης υπόθεσης και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

Α. Ιστορικό 

Στις 11/07/2018 παραλήφθηκε (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 693/11-07-2018) το υπ΄ αριθμ. 3361/11-07-
2018  έγγραφο του τότε Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β Α.Ε κ. 
Σταυριδόπουλου, με το οποίο ζητείτο γνωμοδότηση – παρέμβαση της Αρχής επί θεμάτων 
λιμενεργασίας. Το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε και στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτικών Επενδύσεων. Ζητείται δι’ αυτής της επιστολής, η παροχή 
γνωμοδοτήσεως, άλλως η παρέμβαση της Αρχής επί θεμάτων παροχής φορτοεκφορτωτικών 
υπηρεσιών εντός λιμένα, υπό το πρίσμα του σήμερον ισχύοντος θεσμικού και νομικού 
πλαισίου.  

Με τα εκτεθέντα εντός της ανωτέρω επιστολής, ο κ. Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
υπέβαλε, συγκεκριμένα, τα εξής δύο ερωτήματα:  

«1. Εάν το νέο θεσμικό πλαίσιο καθιστά συμβατή την παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης 
(λιμενεργασία) από το φορέα Διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα είτε με το 
προσωπικό του, είτε μέσω παρόχου αντίστοιχων υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι οι όροι 
συνεργασίας του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα με τον πάροχο των εν 
λόγω υπηρεσιών, δεν θα ενσωματώνουν όρους αποκλειστικότητας, αλλά θα αφήνουν τη 
σχετική επιλογή στο χρήστη του λιμένα.» και «2. Εάν η δραστηριοποίηση των παροχών 
υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης (λιμενεργασία), επειδή ακριβώς πραγματοποιείται μέσα 
στους χώρους των εμπορικών λιμένων, δύναται ή επιβάλλεται πλέον (λόγω του νεότευκτου 
θεσμικού πλαισίου) να αποτελεί συμβατικό αντικείμενο (με προϋποθέσεις, όρους και 
οικονομικό αντάλλαγμα) μεταξύ των εν λόγω παρόχων και των φορέων διοίκησης και 
εκμετάλλευσης των λιμένων αυτών.» 

Ειδικότερα η Ο.Λ.Β Α.Ε προηγουμένως ανέφερε ότι οι υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεως στους 
εμπορικούς λιμένες, πλην Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, «υλοποιούνται από παρόχους 
(πρόσωπα ή ενώσεις) που λειτουργούν αυτόνομα και ανεξάρτητα από το φορέα διοίκησης 
και εκμετάλλευσης χωρίς να συνδέονται μαζί του με οιαδήποτε συμβατική σχέση, παρά το 
γεγονός ότι δραστηριοποιούνται στους χώρους του λιμένα, συνδιαμορφώνοντας έμμεσα και 
το κόστος χρήσης του λιμένα.». Ακολούθως προέβαλλε ότι «η εφαρμογή των 
προαναφερομένων» και της φερόμενης «εθιμικής» πρακτικής ετών, έχει δημιουργήσει 
στρεβλώσεις στην λειτουργία των εμπορικών λιμένων», και έχει ως συνέπεια «τον 
ουσιαστικό περιορισμό των σχετικών παρόχων σε ένα» τη «δημιουργία μονοπωλίων 
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παροχής» των συγκεκριμένων υπηρεσιών, η οποία «οδηγεί στον αυθαίρετο καθορισμό 
τιμολογιακής πολιτικής», και εν τέλει την «δυσανάλογη προσαύξηση του κόστους χρήσης 
του λιμένα και στην ανταγωνιστικότητά του.».  

Προς επίρρωση των ανωτέρω η Ο.Λ.Β Α.Ε. στο έγγραφό της αναφέρεται σε παράπονα που 
έχουν εκφραστεί από χρήστες αναφορικά με τον αυθαίρετο καθορισμό τιμολογίων 
χρέωσης των φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών, τα οποία επιβάλλονται δίχως να 
συνοδεύονται απαραιτήτως από αντίστοιχη πραγματική παροχή υπηρεσιών.  

Με βάση τα προαναφερόμενα, υπό το πρίσμα του Ν. 4455/2017 για την παροχή 
φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών στους λιμένες και του Κανονισμού (ΕΕ) 352/2017, η Ο.Λ.Β. 
Α.Ε. αιτήθηκε από τη Ρ.Α.Λ να γνωμοδοτήσει θέτοντας τα ανωτέρω ερωτήματα.  

Β. Νομικό και Νομολογιακό Πλαίσιο 

1) Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης.02.2017 (L 57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

2) Το Β.Δ. της 14/19 Ιαν. 1939 (ΦΕΚ Α' 24) «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών 
Ταμείων κειμένων διατάξεων», το οποίο κωδικοποίησε μεταξύ άλλων των διατάξεων 
του άρθρου 7 του Ν.Δ. της 28.06.1923, της παρ. 2.β του άρθρ. 4 του Ν.Δ. 23.09.1925, 
της δευτέρας περιόδου δευτέρα της παρ. 5 του άρθρ. 17 του Ν. 3030/1922, της παρ. 7 
του άρθρ. 7 του Ν.Δ. της 22.07.1933, και του 6ου άρθρου του Ν. 5988/1933. 

3) Το π.δ. της 4/9 Μαρτ. 1932 (Α’ 64) «Περί ρυθμίσεως των εις τους λιμένας 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών», το οποίο κωδικοποίησε τον Ν. 5167/1932. 

4) Το Ν.Δ. 1254 της 29/31 Οκτωβρίου 1949 (Α 288) «Περί τροποποιήσεως και 
συμπληρώσεως ενίων διατάξεων των περί φορτοεκφορτώσεων Νόμων». 

5) Το π.δ. 456/1984 (Α’ 164) «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος».  

5) Ο Ν. 2932/2001 (Α145) «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές 
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών 
Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις». 

6) Ο Ν. 2987/2002 (Α 27) «Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 959/1979 "Περί Ναυτικής 
Εταιρείας" (ΦΕΚ 192 Α`) και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας.». 

7) Ο Ν. 3153/2003 (Α 153) «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και 
επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας». 

8) Ν 3919/2011 (Α΄ 32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση 
αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων». 

9) Ο Ν.4072/2012 (Α 86) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος - Νέα εταιρική μορφή 
- Σήματα - Μεσίτες Ακινήτων - Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και 
άλλες διατάξεις». 

10) O Ν. 4093/2012 (Α 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», την παράγραφο 
ΙΑ.7. του πρώτου άρθρου με τίτλο «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του Φορτοεκφορτωτή, 
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τις επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης, τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας για την 
εφαρμογή των ν. 3919/2011 και 4038/2012».  

11) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», και 
ιδίως τα Άρθρα 112 και 113, όπως ισχύει. 

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 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων 
παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις».  

14) Ο Ν.4532/2018 (Α’ 63) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2015/1794 και άλλες διατάξεις», Άρθρο 15. 

15) Ο Ν.4455/2017 (Α’ 22) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις».  

16) Η απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με αριθμ. 
15077/1912 (Β 1193/15.5.2013) «Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των 
διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών 
ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Γενικής Διεύθυνσης Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας 
για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες». 

17) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 
και Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμ. 14366/416 (Β΄ 1110/09.05.2013) «Εθνικό Μητρώο 
Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος 
του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος». 

18) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 
και Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθ. 15107/437 (ΦΕΚ Β΄ 1230/21.05.2013) «Γενικός 
Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών 
Λιμένος». 

19) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 
και Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθ. Οικ. 27953/1745 (ΦΕΚ Β 2122/28.8.2013) «Εθνικό 
Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός δικαιολογητικών για την άσκηση του 
επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και λιμένος». 

20) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμό 514.2013/Σχ.2083 (Β’ 
1467/18.06.2013) «Καθορισμός όρων και των διαδικασιών των λιμενεργατών στους 
λιμενικούς χώρους» με την οποία εγκρίθηκε ο υπ’ αρ. 51 Γενικός Κανονισμός Λιμένων. 

21) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας 
και Ναυτιλίας και Αιγαίου με αριθμ. 9944/734/2014 (ΦΕΚ Β 1104/30-4-2014) 
«Τροποποίηση της αριθμ. 14366/416/9-5-2013 (ΦΕΚ1110/Β7 9.5.2013) κοινής 
υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
και Ναυτιλίας και Αιγαίου «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών - καθορισμός 
δικαιολογητικών για την άσκηση του επαγγέλματος του Φορτοεκφορτωτή ξηράς και 
λιμένος», όπως ισχύει.». 

22)  Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 
60814/1583/2017 (Β’ 4561), «Γενικός Ενιαίος Κανονισμός Εργασίας Διεξαγωγής των 
Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος». 
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23) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 20303/383/2017 (Β’ 
1623) «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (ΕΜΦ) – Οργάνωση λειτουργία και 
καθορισμός δικαιολογητικών εγγραφής». 

24) Η Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 228536/2018, Φ.Ε.Κ Β’ 12/10-01-2018 
«Περιεχόμενο και διαδικασίες υλοποίησης προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης 
Φορτοεκφορτωτών Λιμένα ή Ξηράς και προϋποθέσεις και διαδικασία πιστοποίησης των 
δεξιοτήτων τους». 

25) Η Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 
2133.1/11071/2018 (Β’ 567/21-02-2018) «Έγκριση τροποποίησης του Γενικού 
Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 51 «Καθορισμός των όρων και των διαδικασιών εισόδου 
των λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους»ON.4522/2018 «Κύρωση της από 2 
Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 
Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της 
«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και άλλες διατάξεις.». 

26)  Η απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και 
Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής με αριθμό 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29.1.2007 (Β’ 2341) «Έγκριση 
αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των 
παρεχομένων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε.».  

27) Η απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών με 
αριθμό 1692/26.05.2014 (Β’ 1402) «Έγκριση τιμολογίων προσάρτησης, πρυμνοδέτησης, 
παραβολής ελλιμενισμού Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε. (Ο.Λ.Β. Α.Ε.) και νέων 
τιμολογίων παρεχομένων υπηρεσιών». 

28) Η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 
αριθμό 3113.11/31090/2016 (Β’ 1111) «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και 
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.». 

29) Η απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με 
αριθμό 3113.11/31087/2016 (Β’ 1111) «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και 
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.». 

30) Το ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Α΄28) «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

31) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

32) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

33)  Την από 19.11.2002 Σύμβαση Παραχώρησης του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Β. 
Α.Ε. 

34) Την υπ’ αριθμόν 3413.35/02/01 από 19.10.2001 απόφαση του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας, με θέμα «Προσδιορισμός της Ζώνης Λιμένα του Οργανισμού λιμένα Βόλου 
Α.Ε.». 

35) Το εν ισχύει καταστατικό της Ο.Λ.Β. Α.Ε. όπως έχει διαμορφωθεί με την απόφαση της 
29.08.2017 αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης της, η οποία είναι καταχωρημένη στο 
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Γ.Ε.Μ.Η. με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1216630 δυνάμει της υπ’ αριθμόν 
4999/10.10.2017 απόφασης της Περιφέρειας Μαγνησίας. 

3. Υπαγωγή – Αιτιολογικό  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω τεθέντα στοιχεία τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα επί της 
αρχής, αναφορικά με την δυνατότητα του συγκεκριμένου Οργανισμού Λιμένα, να παρέχει ο 
ίδιος υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεως ή μέσω αναδόχου, έστω με την ενσωμάτωση όρων μη 
αποκλειστικότητας. Το ερώτημα αυτό θα ερευνηθεί υπό τόσο υπό το πρίσμα του νομικού 
πλαισίου υπό το οποίο είναι οργανωμένη η Ο.Λ.Β. Α.Ε., όσο και το πρίσμα του αντίστοιχα 
καινού πλαισίου παροχής φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών εντός λιμένα.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Κεφάλαια τεκμηρίωσης γνωμοδότησης: 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Β. Νομικό νομολογικό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Πλαίσιο λειτουργίας Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

Ι. 1. Μετατροπή των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε Οργανισμούς Λιμένος 

Ι. 2. Σύμβαση Παραχώρησης  

Ι. 3. Καταστατικός Σκοπός  

ΙΙ. Πλαίσιο παροχής φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών 

ΙΙ.1. Ο Ν. 4455/2017, Φ.Ε.Κ Α’ 22/23-02-2017 

ΙΙ. 2. Εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις  

ΙΙΙ. Κανονισμός 2017/352 

Γ. Επιμέρους Συμπεράσματα 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Αρχής  

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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,… 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…» και σύμφωνα με το Άρθρο 
113 του Ν.4389/2016 «…2. η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για:… δ) τη γνωμοδότηση επί της 
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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 …». Ομοίως με το Άρθρο 132 του ιδίου 
Νόμου «…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:… …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.». 

Η παροχή των φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών καθώς και η τιμολόγηση αυτών εκ μέρους 
των Οργανισμών Λιμένος αποτελούν αντικείμενα της αρμοδιότητας της Αρχής, η οποία 
είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και να λάβει απόφαση ή να γνωμοδοτήσει επί του εν 
θέματι ζητήματος. Συνεπώς, απολύτως παραδεκτώς ήχθη ενώπιόν της το ανωτέρω 
ερώτημα του Προέδρου του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και δύναται να προβεί στην εξέτασή του.  

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο - ερμηνεία 

Ι. Πλαίσιο λειτουργίας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Ι. 1. 2932/2001 μετατροπή των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε Οργανισμούς Λιμένος  

Σύμφωνα με το εικοστό πρώτο άρθρο του Ν. 2932/2001, και την παράγραφο 3 αυτού, το 
Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Λιμενικό Ταμείο Βόλου μετετράπη σε 
ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία». Το δε 
Λιμενικό Ταμείο προήλθε από την διάσπαση του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μαγνησίας, σε 
Λιμενικό Ταμείο Βόλου και Σκοπέλου δυνάμει του εικοστού άρθρου του ιδίου νόμου, και 
είχε συσταθεί δυνάμει του Π.δ. 390/1993 «Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων σε 
επίπεδο Νομού» (Α’ 165).  

Σύμφωνα δε με την παράγραφο 5 του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001, ορίζεται 
ο αρχικός καταστατικός σκοπός της εταιρείας, και συγκεκριμένα: «Κάθε Οργανισμός 
Λιμένος Α.Ε. της παραγράφου 3 είναι ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την 
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας και διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α), 
τις διατάξεις του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α) και του α.ν. 2344/19405 (ΦΕΚ 154 Α), όπως 
κάθε φορά ισχύουν.». 

Σημειώνεται δε, ότι εκ του άρθρου 20 του β.δ. 14/19.1.1939, το οποίο βρίσκεται εν ισχύει, 
προκύπτει ότι «1. Τὰ ἔσοδα ἑκάστου Λιμενικοῦ Ταμείου ἀποτελοῦνται: (1. Ἐκ τῶν λιμενικῶν 
φόρων, τῶν ἐπιβαλλομένων κατά τὰς διατάξεις τοῦ Νόμου τούτου ἐπί τῶν διά τῆς παραλίας 
ἑνός ἢ πλειοτέρων δήμων ἢ  κοινοτήτων εἰσαγομένων ἢ ἐξαγομένων προϊόντων καί 
εμπορευμάτων ἢ τῶν ἐν τοῖς λιμέσιν ἀπό πλοίου εις πλοῖον μεταφερομένων). … 3. Ἐκ τῆς 

                                                           
5 Νομικό πλαίσιο για τον αιγιαλό και την παραλία, το οποίο μετά την έκδοση του ν. 

2932/2001, καταργήθηκε και αντικαταστάθηκε πλήρως από το ν. 2971/2001. Από το 

πλαίσιο πηγάζουν άλλου είδους υποχρεώσεις των Οργανισμών, οι οποίες δεν θα 

απασχολήσουν την παρούσα.  
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προσόδου τῆς ἀκινήτου αὐτῶν περιουσίας ἢ ἐξ ἐνοικιάσεως χώρων ἀνηκόντων αυτοῖς. 4. Ἐκ 
τῶν δικαιωμάτων χρήσεως τῶν μηχανημάτων φορτώσεως ἢ μεταφορᾶς καὶ τῶν δεξαμενῶν. 
… 8. Ἐκ δικαιωμάτων μισθώσεως ὑποστέγων ἢ καὶ ἐλευθέρων παραλιακῶν χώρων τοῦ 
Λιμένος. … 11. Ἐκ τῆς χρήσεως καὶ ἐκμεταλλεύσεως τῆς Ζώνης Λιμένος κατά το ἂρθρ. 63 τοῦ 
παρόντος. … 12. Ἐξ οἱουδήποτε ἂλλου τέλους ἢ δικαιώματος, ὃπερ κανονίζει εἰδικός νόμος.» 
Το ανωτέρω άρθρο αναφέρεται μεν στα έσοδα των Λιμενικών Ταμείων, πλην όμως 
εμμέσως διαγράφει το πλαίσιο των επιδιωκόμενων σκοπών και εφαρμόζεται και επί των 
Οργανισμών Λιμένος, πλην Πειραιά και Θεσσαλονίκης.  

Επί δε των λιμενικών έργων, κατ’ αρχήν η παράγραφος 9 περίπτωση γ του ιδίου άρθρου 
του ν. 2932/2001, προβλέπει ότι «γ) Επισκευές - επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και 
εργασίες συντήρησης στις περιοχές αρμοδιότητας των ΑΕ εκτελούνται σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση της 
Διεύθυνσης Έργων, η οποία κοινοποιείται προς γνώση στη Διεύθυνση Λιμενικών Υποδομών 
της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά 
οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) αποσκοπούν στη συντήρηση υπάρχοντος εξοπλισμού ή 
στην αποκατάσταση φθορών, ζημιών ή βλαβών που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των 
εργαζομένων και των χρηστών και προκαλούνται από συνήθη χρήση κατά την εκτέλεση 
θεμελιωδών δραστηριοτήτων του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης (φόρτο-εκφόρτωση 
και κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, απο-επιβίβαση συναλλασσόμενων, συνήθη καιρικά 
φαινόμενα κλπ.) ή και από έκτακτες καταστάσεις (θεομηνίες, πρόσκρουση πλοίων κλπ.), 
όπως ιδίως υποσκαφές (σπηλαιώσεις), πάσης φύσεως φθορές ή ζημιές σε κρηπιδώματα και 
προβλήτες, καθιζήσεις ανωδομών, εξοπλισμός που χρήζει αντικατάστασης, τοπικές αστοχίες 
θωράκισης - προστασίας εξωτερικών λιμενικών έργων (βραχισμός), ββ) δεν τροποποιούν με 
οποιονδήποτε τρόπο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των λιμένων ή των λιμενικών 
εγκαταστάσεων, γγ) ο προϋπολογισμός δαπάνης δημοπράτησης τους δεν υπερβαίνει το 
ποσό των 100.000,00 ευρώ πλέον δαπάνης Φ.Π.Α. και δδ) συνδέονται άρρηκτα με την 
ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λιμένα ή της λιμενικής εγκατάστασης.», όπως ισχύει μετά 
την τροποποίηση της παραγράφου, δυνάμει του ν. 4072/2012. Επομένως, η εταιρεία φέρει 
την ευθύνη για την αποκατάσταση των φθορών των παρεχομένων χώρων, οι οποίες 
προκαλούνται μεταξύ άλλων και από την συνήθη φόρτωση και εκφόρτωση των 
εμπορευμάτων.  

Επιπλέον, στη μετατραπείσα Ο.Λ.Θ. Α.Ε. εξακολουθούσε να εφαρμόζονται οι «διατάξεις του 
κ.ν. 5167/1931 (ΦΕΚ222 Α) και του ν.δ. 1254/1949 (ΦΕΚ 288 Α), όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, καθώς και οι λοιπές διατάξεις περί 
φορτοεκφορτώσεων στα λιμάνια της χώρας ισχύουν και για τις Α.Ε. του παρόντος νόμου», 
σύμφωνα με την παράγραφο 14 του ιδίου, εικοστού άρθρου του ν. 2932/2001.  

Επομένως, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, αρχικά η Ο.Λ.Β. Α.Ε. δύναται να επιδιώκει την 
επίτευξη των εταιρικών σκοπών της, όπως αυτοί διαγράφονται από το νόμο, που επέτρεψε 
την μετατροπή της, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι ιδιαίτερες διατάξεις του. Ένας εξ αυτών 
των όρων αποτελούσε η τήρηση του ιδιαίτερου καθεστώτος, που ο νόμος ρύθμιζε για τους 
φορτοεκφορτωτές λιμένος, ως ίσχυε κατά τον χρόνο της μετατροπής, το οποίο ήδη έχει 
καταργηθεί, ως εξετάζεται κατωτέρω. 

Ι.2 Σύμβαση Παραχώρησης 

Περαιτέρω, τα όρια της χρήσης και της εκμετάλλευσης του φορέα λιμένα διαγράφονται 
από το εικοστό τέταρτο του ν. 2932/2001 και από την μεταγενεστέρως υπογραφείσα από 
19.11.2002 Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (στο 
εξής ΣΠ).  
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Έτσι, αρχικά σύμφωνα με την παράγραφο 1 εδάφιο α του εικοστού τετάρτου άρθρου του ν. 
2932/2001, στην εταιρεία «παραχωρείται … το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των 
κτιρίων, γηπέδων, λιμενικών έργων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της 
Ζώνης Λιμένα με την επιφύλαξη των οριζομένων στις διατάξεις της παραγράφου 9 του 
άρθρου εικοστού πρώτου.», και στο εδάφιο β της ιδίας παραγράφου προσθέτει ότι «Στην 
παραπάνω σύμβαση ορίζονται: α) η Διάρκεια παραχώρησης του παραπάνω δικαιώματος, 
καθώς και η δυνατότητα και ο τρόπος παράτασής της, η οποία δεν μπορεί να υπερβεί 
συνολικά (αρχικός χρόνος και τυχόν παρατάσεις) τα πενήντα έτη, β) το καταβαλλόμενο 
αντάλλαγμα, το οποίο μπορεί να καθοριστεί και σε ποσοστό επί του συνόλου ή μέρους των 
εσόδων της Εταιρείας, γ) το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω δικαιώματος, καθώς και ο 
τρόπος και οι όροι άσκησης αυτού, δ) η τιμολογιακή πολιτική της Α.Ε. σύμφωνα με το 
Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, καθώς και οι υποχρεώσεις της και ιδιαίτερα οι 
σχετικές με την πληρότητα των παρεχόμενων από αυτή υπηρεσιών, τη συντήρηση των 
εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της ασφάλειας αυτών, ε) οι 
λόγοι και η διαδικασία ανάκλησης του δικαιώματος ή άλλες τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση 
παράβασης των όρων της σύμβασης ή της κείμενης νομοθεσίας. …». Με την παράγραφο 3 
του ιδίου άρθρου δε, καθορίζεται ότι τα όρια του δικαιώματος «χρήσεως και 
εκμετάλλευσης των λιμενικών έργων, κτιρίων, γηπέδων και άλλων εγκαταστάσεων που 
βρίσκονται εντός της Ζώνης Λιμένα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»  

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την παράγραφο 1.1 της ΣΠ, «Αντικείμενο ... αποτελεί η εκ 
μέρους του Δημοσίου παραχώρηση προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε. του αποκλειστικού δικαιώματος 
χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας 
λιμενικής ζώνης του Λιμένα Βόλου, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 …, καθώς και ο 
προσδιορισμός των ειδικότερων όρων της παραχώρησης αυτής και των αντιστοίχων 
υποχρεώσεων των μερών.», και περαιτέρω με την παράγραφο 2.1 της σύμβασης, ορίζεται 
ότι «Με την παρούσα το Δημόσιο παραχωρεί προς την Ο.Λ.Β. Α.Ε. , και (τούτη) αποδέχεται 
την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, 
κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του Λιμένα Βόλου, για τη 
συμβατική διάρκεια και υπό τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα.».  

Το δε δικαίωμα χρήσης εκτείνεται επί όλων των χώρων, κτιρίων, καλυμμένων ή γηπέδων 
εντός της χερσαίας λιμενικής ζώνης, κτιρίων και λιμενικών έργων, στις επεκτάσεις χώρων 
και έργων, καθώς και στη θαλάσσια ζώνη του Λιμένα, πλην ορισμένων κτιρίων, τα οποία 
απαριθμούνται στην παράγραφο 2.4. το περιεχόμενο του δικαιώματος περιγράφεται στην 
παράγραφο 3 της ΣΠ, όπως εξειδικεύεται στις υποπαραγράφους 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4. 
Μάλιστα, στην παράγραφο 3.7 της ΣΠ, τίθεται οι όροι για την περαιτέρω παραχώρηση από 
την εταιρεία προς έτερες επιχειρήσεις παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, άμα τούτο 
καταστεί δυνατόν μετά την απελευθέρωση των υπηρεσιών αυτών, και υπό τον όρο ότι 
τούτοι θα έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.  

Το άρθρο 6 της ΣΠ προβλέπει την ευθύνη που φέρει ο φορέας για την συντήρηση του 
Λιμένα, ενώ το άρθρο 7 προβλέπει την εκτέλεση έργων στη Χερσαία και Θαλάσσια Λιμενική 
Ζώνη, υπό του όρους της παρ. 8, 9 και 10 του εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001.  

Τέλος, στο άρθρο 9 της ΣΠ προβλέπονται οι υποχρεώσεις της Ο.Λ.Β. Α.Ε., ειδικότερα δε το 
9.1 προβλέπει ότι η εταιρεία φέρει την υποχρέωση να «παρέχει συνεχώς και αδιαλείπτως 
συνολικό φάσμα λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών εξυπηρετήσεων», ενώ παράλληλα, 
«θα παρεμβαίνει» και «με την επιφύλαξη της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, για την 
κάλυψη αναγκών και αναφορικά με λιμενικές υπηρεσίες και εξυπηρετήσεις των οποίων η 
παροχή ενδέχεται να απελευθερωθεί στο μέλλον.». 
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Τέλος, με το άρθρο 21 της ΣΠ, θεσπίζεται η Τιμολογιακή Πολιτική της εταιρείας, η οποία 
θεσπίζεται με απόφαση του ΔΣ της, και θα κοινοποιούνται στον Υπουργό Ναυτιλίας, και θα 
αφορούν κάθε θέμα της δραστηριότητάς της.  

Ι.3 Καταστατικός Σκοπός  

Ακολούθως, οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. της Ο.Λ.Β. Α.Ε. καθορίστηκαν με το Άρθρο 10 του 
Καταστατικού, το οποίο αρχικά κυρώθηκε με το εικοστό πρώτο άρθρο του ν. 2932/2001, και 
εν συνεχεία, μετά την τροποποίηση του άρθρου δυνάμει του α. 1 παρ. 8 της από 7.9.2012 
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου, τροποποιείται αποκλειστικά με απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης των μετόχων της.  

Ο βασικός σκοπός της εταιρείας αποτελεί η διοίκηση και η εκμετάλλευση του λιμένα, κατ’ 
άρθρον 2 παρ. 1 του Καταστατικού, όπως τούτες διαμορφώνονται από το ν. 2932/2001 και 
την υπόλοιπη εν ισχύει νομοθεσία. Ειδικότερα δε, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2 
του εν ισχύει καταστατικού, στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται ιδίως «α. η 
παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, η αναβάθμιση, η συντήρηση, 
η βελτίωση και η ανάπτυξη του λιμένα. β. η παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού πλοίων, 
διακίνησης επιβατών, οχημάτων, φορτίων. … στ) η αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών και υποδομών έσω τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού.», ενώ με 
την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, προβλέπεται και η αρμοδιότητα παραχώρησης «προς 
τρίτους δικαιωμάτ(ων) για τη παροχή λιμενικών υπηρεσιών».  

Το δε Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας είναι αρμόδιο να λάβει αποφάσεις για την 
επίτευξη του ανωτέρω εταιρικού σκοπού, σύμφωνα με το άρθρο 7 του καταστατικού, πλην 
των ειδικότερων αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνελεύσεως, που απαριθμούνται αποκλειστικά 
στην παρ. 2 του άρθρου 8 του καταστατικού. Μεταξύ αυτών είναι η προκήρυξη 
διαγωνισμού για την παραχώρηση δικαιώματος παροχής λιμενικών υπηρεσιών. 

ΙΙ. Πλαίσιο παροχής φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών εντός λιμένα.  

ΙΙ.1. Ο Ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών 
Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». 

Η παροχή φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανεξαρτήτως αν τελούνται εντός λιμένα ή στην 
ξηρά, ρυθμίζονται από το ν.4455/2017,ο οποίος ισχύει από τις 23.2.2017, ημέρα κατά την 
οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 1β του νόμου αυτού ορίζονται οι φορτοεκφορτωτικές 
εργασίες διακίνησης φορτίου εντός λιμένα: «Ως … η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων 
μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή 
και εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία συμπεριλαμβάνεται η 
επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο 
τερματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άμεσα µε τη μεταφορά του 
φορτίου, µε την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή 
κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που σχετίζεται µε το διακινούμενο φορτίο 
(αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών)». 

Στις δε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου προβαίνουν πρόσωπα 
«εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 3», και 
ανεξαρτήτως «από το νομικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης 
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των εμπορευμάτων ή άλλων κινητών πραγμάτων», σύμφωνα με την περίπτωση α της 
παραγράφου 1 του άρθρου 16.  

Περαιτέρω, το άρθρο 2 του ν. 4455/2017 προβλέπει το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, 
το οποίο είχε αρχικά προβλεφθεί από το ν. 4093/2012, και περιλαμβάνει δύο επίπεδα, «α. 
Το Μητρώο Α (Εισαγωγικό). β. Το Μητρώο Β, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα 
Μητρώα: αα. Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών Λιμένα, ββ. Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών 
Ξηράς και γγ. Μητρώο Β - Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανημάτων Έργου.», όπου το 
«Μητρώο Α αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της 
παραγράφου 1 του άρθρου 1, με την εξαίρεση του χειρισμού μηχανημάτων και οχημάτων 
φορτοεκφόρτωσης, του χειρισμού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας 
εξειδικευμένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από τους 
εγγεγραμμένους στο Μητρώο Β φορτοεκφορτωτές.» και το «Μητρώο Β - Φορτοεκφορτωτών 
Λιμένα αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευμένες 
φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιμένα ή την φορτοεκφόρτωση ειδικών ή επικίνδυνων 
φορτίων στο Λιμένα.». Η δε εγγραφή στο Μητρώο συμβαίνει κατόπιν αιτήσεως των 
ενδιαφερομένων, γραπτής ή ηλεκτρονικής, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά, και στην 
συνέχεια εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής, η οποία διαρκεί για πέντε έτη.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 παρ. 4 του ως άνω Νόμου: «Οι φορτοεκφορτωτές μπορούν να 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε µέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος είτε µέσω ομάδων 
ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται µε σχέση 
εξαρτημένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται µε σχέση 
εξαρτημένης εργασίας η αμοιβή τους συμφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε 
κάθε άλλη περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας. Οι 
κανονισμοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιμάνια, 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, µε απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.». Τέλος με την 
παράγραφο 4 του άρθρου 4 προβλέπεται η νομοθετική εξουσιοδότηση υπέρ των Υπουργών 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης για τον 
καθορισμό των δικαιωμάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων για τους φορείς διοίκησης και 
εκμετάλλευσης λιμένων, που επιβαρύνονται τα φορτία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα 
λιμάνια. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4455/2017, καταργήθηκαν οι ρυθμίσεις της 
υποπαραγράφου ΙΑ.7 του πρώτου άρθρου του ν.4093/2012, ο οποίος νόμος επιχείρησε για 
πρώτη φορά την ρύθμιση της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή 
μετά την απελευθέρωση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Η απελευθέρωση είχε ήδη 
ξεκινήσει με το Ν.3919/2011.  

Με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 4455/2017 καταργήθηκε το σύνολο των 
Υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες βασίζονταν στον εξουσιοδοτικό Ν. 4093/2012. Τέλος, η 

                                                           
6 Η ανωτέρω διευκρίνιση καθίσταται αναγκαία, διότι υπό το προηγούμενο νομικό 

πλαίσιο, των κ.ν. 5167/1931 και του ν.δ. 1254/1949, η φορτοεκφόρτωση εντός 

κοινοχρήστων χώρων τελούνταν κατ’ αποκλειστικότητα από τους φορτοεκφορτωτές, στους 

οποίους η Επιτροπή Ρύθμισης Φορτοεκφορτωτών Λιμενος ή Ξηράς χορηγούσε άδεια 

ασκήσεως επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή, οι οποίοι συνδέονταν με τους χρήστες 

απευθείας, με σύμβαση εργασίας αναγκαστικού δικαίου, ανεξαρτήτως αν παρείχαν την 

υπηρεσία (ΑΠ 1177/1999). 
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συνολική κατάργηση των ρυθμίσεων του ν. 4093/2012 δεν συμπαρέσυρε την κατάργηση 
του προηγούμενου νομικού καθεστώτος φορτοεκφορτώσεως, το οποίο βασιζόταν μεταξύ 
άλλων στον κ.ν. 5167/1931 και του ν. 1254/1949, και περιόριζε τις Α.Ε. εκμετάλλευσης 
λιμένων, με αποτέλεσμα αυτές οι διατάξεις νόμων να εξακολουθούν να θεωρούνται 
κατηργημένες και υπό το παρόν ισχύον δίκαιο. 

ΙΙ.2. Εκδοθείσες Υπουργικές Αποφάσεις  

Με την υιοθέτηση του νεότερου νόμου επιδιώχθηκε η συνολική αντικατάσταση των 
ρυθμίσεων για τη νόμιμη άσκηση του φορτοεκφορτωτή εντός λιμένα και ξηράς7. Έτσι, 
καταργήθηκαν το σύνολο των Υπουργικών Αποφάσεων που ρύθμισαν για πρώτη φορά το 
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, ήδη με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του ν. 
4455/2017. Στην συνέχεια ακολούθησε ένα χρονικό διάστημα μέχρι την έκδοση των 
νεώτερων Υπουργικών αποφάσεων, και πλέον έχουν εκδοθεί οι εξής με το ακόλουθο 
περιεχόμενο:  

Α. Η Κ.Υ.Α 60814/1583/2017 των Υπουργών Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας 
Κοινωνικής, Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ορίστηκε ο Γενικός Ενιαίος Κανονισμός 
Εργασίας Διεξαγωγής των Φορτοεκφορτωτικών Εργασιών Λιμένος.  

Το Άρθρο 1, αρχικά επαναλαμβάνει τους ορισμούς φορτοεκφορτωτικών εργασιών του 
νόμου, και στην παρ. 3 ορίζει ότι: «Δεν υπάρχει γεωγραφικός περιορισμός για την άσκηση 
του επαγγέλματος του φορτοεκφορτωτή και οι εφοδιασμένοι με βεβαίωση εγγραφής στο 
Μητρώο Α΄ ή στο Μητρώο Β΄ - φορτοεκφορτωτών Λιμένα και Μητρώο Β΄ - Κατόχων Άδειας 
Χειριστή Μηχανημάτων Έργου, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε Λιμένα της 
χώρας». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 της ως άνω Κ.Υ.Α ισχύουν τα ακόλουθα: «1. Αρμόδιοι για την 
ανάθεση του έργου φορτοεκφόρτωσης και την επιλογή - ορισμό του υπεύθυνου ομαδάρχη - 
αρχιεργάτη, είναι οι κάθε φορά φορτοπαραλήπτες, οι κύριοι των προς διακίνηση 
εμπορευμάτων και ειδών και κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της 
φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες). 2. Η από κοινού πραγματοποίηση φορτοεκφορτωτικών 
εργασιών από ασκούντες ατομικά το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή, με ομάδες ή ενώσεις 
φορτοεκφορτωτών ή επιχειρήσεις φορτοεκφορτώσεων ή με απασχολούμενους με σχέση 
εξηρτημένης εργασίας δεν απαγορεύεται. 3. Αρμόδιοι και υπεύθυνοι για τον καθορισμό του 
αριθμού και των συνθέσεων εργασίας για την φορτοεκφόρτωση κάθε είδους, είναι ο 
εκάστοτε φορτοπαραλήπτης, οι κύριοι των προς διακίνηση εμπορευμάτων και ειδών και 
κάθε εξουσιοδοτημένος για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες), οι 
εργοδότες στην περίπτωση εξαρτημένης εργασίας, ή ο οριζόμενος ως υπεύθυνος 
ομαδάρχης - αρχιεργάτης, εφόσον έχει εξουσιοδοτηθεί για τον καθορισμό των συνθέσεων 
εργασίας. 4. Η επιλογή, εκ μέρους των αρμοδίων για την ανάθεση του έργου των παρ. 1. και 
3, φορτοεκφορτωτή ή των φορτοεκφορτωτών και του υπεύθυνου ομαδάρχη- αρχιεργάτη, 
είναι ελεύθερη.». 

Τα δε ιδιαίτερα καθήκοντα του αρχιεργάτη κατά την διάρκεια των εργασιών, καθορίζονται 
από το άρθρο 4 της ανωτέρω ΚΥΑ, ενώ, κατ’ άρθρον 6 της ΚΥΑ, η παραμονή των 
φορτοεκφορτωτών επιτρέπεται στο λιμένα μόνο εν’ όψει συγκεκριμένης παροχής 
υπηρεσιών, και αφού η λιμενική αρχή έχει ενημερωθεί για τούτο λόγω της κατάργησης των 

                                                           
7 Λόγος για τη συνολική αντικατάσταση είναι το πλήθος των διοικητικών, 

ερμηνευτικών, νομικών, δικαστικών και λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν 

από την εφαρμογή του ν. 4093/2012, μεταξύ των οποίων υπέρμετρη διοικητική επιβάρυνση 

των υπηρεσιών, λόγω αοριστίας των διατάξεων του νόμου.  
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γεωγραφικών περιορισμών. Με το Άρθρο 9 της ίδιας Κ.Υ.Α ρυθμίζεται η διατήρηση των ήδη 
εν λειτουργία στεγών λιμενεργάτη, και ειδικότερα: «1. Οι ήδη λειτουργούσες στέγες του 
Λιμενεργάτη και οι παραχωρημένοι χώροι από τους Οργανισμούς Λιμένων και τα Λιμενικά 
Ταμεία στα Σωματεία εργαζομένων, συνεχίζουν να αποτελούν τους χώρους συγκέντρωσης 
και παραμονής των φορτοεκφορτωτών σε κάθε λιμάνι, καθώς και τους χώρους εναπόθεσης 
και φύλαξης του αναγκαίου εξοπλισμού για την εκτέλεση των φορτοεκφορτώσεων. Οι 
παραπάνω χώροι, χρησιμοποιούνται και ως χώροι συγκέντρωσης για την πραγματοποίηση 
της σύνθεσης των ομάδων και της αποστολής τους στους χώρους εργασίας. 2. Ίδιο δικαίωμα 
χρήσης των παραπάνω χώρων, έχουν και οι φορτοεκφορτωτές, που παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος, ανήκουν σε ομάδες ή σε ενώσεις, ή 
απασχολούνται με σχέση εξηρτημένης εργασίας.» 

Β. Με την Απόφαση 2133.1/11071/2018 του Υπουργού Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής 
για τον «Καθορισμό των όρων και των διαδικασιών εισόδου των λιμενεργατών στους 
λιμενικούς χώρους», εγκρίθηκε η τροποποίηση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων 518.  

Με τη νεότερη τροποποίηση, καθορίστηκαν εκ νέου οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των 
λιμενεργατών στους λιμενικούς χώρους, αντίστοιχα προς το πλαίσιο του ΓΚΛ 51. 
Ειδικότερα, και σύμφωνα με το άρθρο 2 της απόφασης, ως «Λιμενικός χώρος» αποτελεί η 
«χερσαία και θαλάσσια ζώνη κάθε λιμένα» και ως «Λιμενεργάτης» ότι αποτελεί ο 
«φορτοεκφορτωτής που απασχολείται σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου 
στο Λιμένα, κατά την έννοια του ισχύοντος νόμου περί Εθνικού Μητρώου 
Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.), ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Α΄ του Ε.Μ.Φ. ή 
στο Μητρώο Β’» και είναι εφοδιασμένος με Βεβαίωση εν ισχύει του ΕΦΜ.  

Το αρ. 3 παρ. 1 καθορίζει το ποιος έχει το δικαίωμα εισόδου εντός λιμένα και εκτέλεσης 
εργασιών, και ότι συγκεκριμένα «Δικαίωμα εισόδου στους λιμενικούς χώρους, για την 
άσκηση του επαγγέλματος του λιμενεργάτη, έχει κάθε λιμενεργάτης της παραγράφου 2 του 
άρθρου 2 του παρόντος, εφόσον διαθέτει Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς 
Χώρους, η οποία εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.». Στη συνέχεια δε, προβλέπεται η 
διαδικασία για την έκδοση της άδειας εισόδου, και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, 
ενώ η άδεια ορίζεται ότι είναι περιορισμένης ισχύος, ίσης προς την Βεβαίωση του Ε.Μ.Φ., 
και δυνάμενη να ανανεωθεί. Επίσης, η παρ. 4 του ιδίου άρθρου ρητά αναφέρει ότι «Η 
Άδεια Εισόδου Λιμενεργάτη σε Λιμενικούς Χώρους ισχύει για όλους τους λιμένες της χώρας, 
είναι αυστηρά προσωπική, μη μεταβιβάσιμη σε τρίτους και ανακαλείται σε περίπτωση που 
ο λιμενεργάτης παύσει να είναι εγγεγραμμένος στο Ε.Μ.Φ., κατά τα οριζόμενα στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 2.». 

Τέλος, η παράγραφος 5 του άρ. 3 προβλέπει την διαδικασία ανακοινώσεως των 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών που πρόκειται να τελεστούν από συγκεκριμένους 
φορτοεκφορτωτές, δηλώνοντας και τον αριθμό της Βεβαίωσης του Ε.Μ.Φ. και των αδειών 
εισόδου σε λιμένα. Η ανακοίνωση αυτή διαβιβάζεται και προς το φορέα διοίκησης 
εκμετάλλευσης του λιμένα.  

ΙΙΙ. Ο Κανονισμός 2017/352 

                                                           
8 Ο ΓΛΚ 51 είχε υιοθετηθεί με την υπ’ αριθμόν 514.1/2013/Σχ.2083 απόφαση του 

Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και καθιέρωσε την άδεια εισόδου στο 

λιμένα, την οποία εξέδιδε η Λιμενική Αρχή, διάρκειας μέχρι την λήξη της βεβαίωσης 

εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. Οι δε φορτοεκφορτωτές υποχρεούντο να διαβιβάσουν κατάσταση 

λιμενεργατών στη λιμενική αρχή και στο φορέα διοίκησης, εν όψει κάθε συγκεκριμένης 

εργασίας που αναλαμβάνουν. 
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Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι φορτοεκφορτώσεις αποτελούν λιμενικές υπηρεσίες οι 
οποίες περιλαμβάνονται στη ρύθμισή του. Συγκεκριμένα:  

Το άρθρο 1 παράγραφος 1 προβλέπει ότι «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.». 

Με την παράγραφο δύο, του ιδίου άρθρου 1, ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του εξ 
αντικειμένου, ειδικότερα ότι ο «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: … β) διακίνηση φορτίων….», και, στην 
παρ. 4, ορίζεται το εξ υποκειμένου πεδίο του, ότι αφορά «όλους τους θαλάσσιους λιμένες 
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του 
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1315/2013.», μεταξύ αυτών είναι δε και η Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Περαιτέρω, ο Κανονισμός στους ορισμούς προσδιορίζει ότι «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.», άρα στην διακίνηση του φορτίου περιλαμβάνεται και η εκτέλεση 
φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών.  

Ειδικότερα, για την διακίνηση φορτίου, ο Κανονισμός εξαιρεί την εφαρμογή του Κεφαλαίου 
ΙΙ, το οποίο αφορά την παροχή των υπηρεσιών, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρ. 10. Όμως, 
εφαρμόζεται πλήρως το Κεφάλαιο ΙΙΙ, περί Χρηματοοικονομικής Διαφάνειας και 
Αυτονομίας, και συγκεκριμένα τα άρθρα 11 επ., και τα συναφή ζητήματα χρεώσεων τελών 
λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών.  

Τέλος, οι μεταβατικές διατάξεις προβλέπουν ότι σύμφωνα με το άρθρο 21 «1. Ο παρών 
κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών οι οποίες 
συνήφθησαν πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι ορισμένου χρόνου», και «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.», ενώ σύμφωνα με 
το άρθρο 22 του Κανονισμού, «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.» 

Γ. Επιμέρους Συμπεράσματα 

Από την συνολική εκτίμηση του νομικού πλαισίου, προκύπτουν τα ακόλουθα 
συμπεράσματα:  

Οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, και εν προκειμένω η Ο.Λ.Β. Α.Ε., 
αρχικά, εκ του νόμου, είχαν αποκλειστεί από την παροχή των συγκεκριμένων λιμενικών 
υπηρεσιών φορτοεκφορτώσεως, παρά το γεγονός ότι είναι επιφορτισμένοι με την παροχή 
του συνόλου των υπολοίπων λιμενικών υπηρεσιών. Η εξαίρεση αυτής της λιμενικής 
υπηρεσίας εδραζόταν στην ίδια την ύπαρξη του προϋπάρχοντος εξαιρετικού νομικού 
πλαισίου για τις φορτοεκφορτώσεις εντός κοινοχρήστων χώρων (μεταξύ άλλων και το κ.ν. 
5167/1931 και ν.δ. 1254/1949). Το εξαιρετικό πλαίσιο για τους φορτοεκφορτωτές 
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περιελάμβανε την ειδική αδειοδότηση από δημόσιο όργανο, τον καθορισμό της αμοιβής 
της εργασίας τους μέσω Υπουργικής απόφασης, την υποχρέωση για τους χρήστες 
κοινοχρήστων χώρων σύναψης αναγκαστικής σύμβασης εργασίας με τους 
αδειοδοτημένους φορτοεκφορτωτές και την εξαιρετική απαλλαγή των εργοδοτών, κατόπιν 
ειδικής διοικητικής διαδικασίας. Τέλος, επιβάλλονταν πειθαρχικές ποινές σε εκφορτωτές, 
με έσχατη των ποινών, την αφαίρεση της άδειας φορτοεκφορτωτή, η οποία ενεργούνταν 
από δημόσιο όργανο, ήτοι από την Ε.Ρ.Φ. ξηράς ή λιμένος αντίστοιχα, η οποία αναλόγως 
ενεκρίνετο από τον αρμόδιο Υπουργό, και μετεγενεστέρως από το Νομάρχη. 

Πλην όμως, το πλαίσιο αυτό έχει καταργηθεί ρητά, μετά την απελευθέρωση των 
επαγγελμάτων, την οποία εξανήγγειλαν αρχικά, ο Ν.3919/2011 και ο Ν.4043/2012. 
Ακολούθως, με δύο νόμους, το Ν.4093/2012 και τον Ν.4455/2017, υιοθετήθηκε ένα πλήρες 
και διαφορετικό πλαίσιο για την απελευθέρωση του εν λόγω επαγγέλματος. Σημειώνεται 
ότι ο Ν.4455/2017 κατήργησε συνολικά την υποπαράγραφο ΙΑ.7 του πρώτου άρθρου του ν. 
4093/2012, όπως και κάθε Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότησή της. 
Μόνη, κατ’ εξαίρεση, διατήρησε την ισχύ της παραγράφου 9 της ΙΑ7 υποπαραγράφου του 
Ν.4093/2012, η οποία είχε ήδη ρητά και ονομαστικά καταργήσει το 2012 κάθε 
προγενέστερη προηγούμενη διάταξη νόμου, μεταξύ των οποίων τους κ.ν. 5167/1931 και 
ν.δ. 1254/1949, οι οποίοι περιόριζαν τις μετατραπείσες Α.Ε. από το ν. 2932/2001, μεταξύ 
αυτών και η ερωτούσα Α.Ε.  

Επομένως, δυνάμει των ανωτέρω, δεν προκύπτει ο ισχυρισμός της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ότι η παροχή 
φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών βασίζεται σε εθιμικό δίκαιο υπέρ άλλων παρόχων. 
Τουναντίον, η παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών αποτελεί πεδίο, υποκείμενο 
διαχρονικά, τουλάχιστον επί εκατό συνεχόμενα έτη, σε συγκεκριμένους κανόνες δικαίου, οι 
οποίοι υιοθετούνται κατά χρονική αλληλουχία και αλληλοδιαδοχή δίχως κενό δικαίου. 
Επιπλέον δε, δεν παρατηρείται η επί μακρό διάστημα απορρύθμιση του ανωτέρω πεδίου, 
ικανή να θεμελιώσει εθιμική αποκλειστική παροχή υπηρεσιών εκφόρτωσης υπέρ 
οποιουδήποτε παρόχου (προσώπων ή ενώσεων προσώπων).  

Περαιτέρω, από δε το εξετασθέν πλαίσιο των νόμων και κανόνων για την λειτουργία της 
εταιρείας, δεν προέκυψε καμία άλλη διάταξη η οποία ρητά, αδιάστικτα, και συναφώς, άνευ 
οιασδήποτε αμφιβολίας, να απαγορεύει στον φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του 
λιμένα την παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών, πλην της διάταξης του εδαφίου 14 του 
εικοστού πρώτου άρθρου του ν. 2932/2001, η οποία αναφέρεται σε ήδη καταργηθείσα 
νομοθεσία. Η δε νεότερη νομοθεσία που την αντικατέστησε δεν επαναλαμβάνει αντίστοιχη 
δέσμευση σε βάρος των λιμένων, μάλλον προβλέπει την επέκταση των λιμένων και την 
επιβολή τελών και για τις εν λόγω υπηρεσίες φορτοεκφορτώσεως, καθώς υπάρχει σχετική 
νομοθετική εξουσιοδότηση (άρθρο 4 παρ. 4 του Ν. 4455/2017).  

Αντίθετα, τόσο στην ΣΠ, όσο και στο εν ισχύει καταστατικό του, περιλαμβάνονται οι όροι 
για την παροχή όλων, ανεξαιρέτως, των λιμενικών υπηρεσιών.  

Επιπλέον, ο φορέας, ήδη από τη σύστασή του ως λιμενικό ταμείο, το 1931, ήτοι ως 
Ν.Π.Δ.Δ., εισέπραττε «εκ των δικαιωμάτων χρήσεως τῶν μηχανημάτων φορτώσεως ἢ 
μεταφορᾶς καὶ τῶν δεξαμενῶν.», ήτοι μεταξύ των εσόδων του λιμενικού ταμείου Βόλου 
περιλαμβάνονταν δικαιώματα από την χρήση επιδομών φορτοεκφορτώσεως του λιμένα.  

Επομένως, η παροχή υπηρεσιών φορτοεκφορτώσεως σε λιμένα, μετά την κατάργηση της 
κατ’ αποκλειστικότητα άσκησής της από αδειοδοτημένους φορτοεκφορτωτές, 
οργανωμένων εκτός του φορέα λιμένα, έχει καταστεί ελεύθερη και επιδιώξιμη από κάθε 
φυσικό και νομικό πρόσωπο, αρκεί να χρησιμοποιεί πρόσωπα που φέρουν τις νόμιμες 
ιδιότητες.  
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Έτσι, το νεότερο πλαίσιο, που εισήγαγε ο Ν.4455/2017 και οι εφαρμόζουσες υπουργικές 
αποφάσεις, προβλέπει για την άσκηση του επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή ουδένα 
γεωγραφικό περιορισμό, ή εξάρτηση από το νομικό χαρακτηρισμό του τόπου όπου τελείται 
η φορτοεκφόρτωση. Πλέον, οι εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. και με 
άδεια εισόδου σε λιμένα από την λιμενική αρχή παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε 
οποιοδήποτε χώρο φορτοεκφορτώσεως, και σε οποιοδήποτε λιμένα της χώρας. Αντίστοιχα, 
οι φορτοεκφορτωτικές υπηρεσίες δύνανται να παρέχονται απευθείας από φυσικά 
πρόσωπα (μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας) αλλά 
και από ομάδες φυσικών προσώπων, ενώσεις προσώπων, ή επιχειρήσεις 
φορτοεκφορτώσεων. Για δε τους παρόχους φορτοεκφορτώσεων, η αμοιβή συμφωνείται 
ελευθέρως με τον εκάστοτε φορτοπαραλήπτη κατόπιν διαπραγματεύσεως. Η επιλογή για 
την ανάθεση του έργου φορτοεκφορτώσεως γίνεται από τους «εκάστοτε 
φορτοπαραλήπτες, τους κυρίους των προς διακίνηση εμπορευμάτων» και από «κάθε 
εξουσιοδοτημένο για την ανάθεση του έργου της φορτοεκφόρτωσης (εργοδότες)». Οι ίδιοι 
και ο υπεύθυνος ομαδάρχης - αρχιεργάτης, καθορίζουν τις συνθέσεις εργασίας. Η επιλογή 
τόσο της ανάθεσης έργου, όσο και της σύνθεσης της εργασίας είναι ελεύθερη. 

Επομένως, η παροχή κατά το ν. 4455/2017 είναι ανοικτή προς τον ανταγωνισμό, ουδέτερη 
ως προς το ποιος δύναται να τελεί φορτοεκφορτώσεις και επιτρέπεται η ελεύθερη 
διαπραγμάτευση μεταξύ χρήστη λιμένα και του παρόχου φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών, 
δίχως να αναφέρεται απαραίτητα στην συνδρομή του ιδίου του λιμένα.  

Όμως, ταυτόχρονα, ο ν. 4455/2017 δεν απαγορεύει την δραστηριοποίηση του λιμένα 
προκειμένου να παρέχει ο ίδιος τις υπηρεσίες, σε επίπεδο ελεύθερου ανταγωνισμού, υπό 
το περιορισμό ότι οι εργαζόμενοι ή οι ανάδοχοι θα έχουν βεβαίωση του Ε.Μ.Φ. και άδεια 
εισόδου σε λιμένα.  

Αντίθετα, η παροχή φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών εκ μέρους του λιμένα αποτελεί από τις 
σημαντικότερες λειτουργίες αυτού, επιβάλλεται δε, να δύναται να ασκεί κατάλληλο και 
επαρκή έλεγχο, και να διατηρεί το λιμένα προσβάσιμο και ελεύθερο προς όλους τους 
πιθανούς χρήστες. Ο φορέας διαχείρισης του λιμένα είναι υποχρεωμένος εκ της θέσεώς 
του, ως φορέας διαχείρισης κοινοχρήστου πράγματος κατ’ άρθρον 932ΑΚ, να εγγυάται την 
κοινή χρήση αυτού9.  

Επιπλέον, ο φορέας διαχείρισης λιμένος, εκ του καταστατικού σκοπού του, επιδιώκει την 
επίτευξη του κέρδους μέσω της παροχής λιμενικών υπηρεσιών, επομένως, μεταξύ άλλων, 
έχει επενδύσει σε λιμενική υποδομή και επιδομή, την οποία δύναται και χρησιμοποιεί και 
με ίδιον προσωπικό. Άλλωστε, η ΟΛΒ. Α.Ε. ήδη εισπράττει νομίμως δικαιώματα από την 
χρήση της επιδομής και υποδομής της για φορτοεκφορτωτικούς σκοπούς (βλ. Τιμολόγια 
που αναφέρονται υπ’ αριθ,. 26 έως 30 στο νομικό πλαίσιο).  

Επιπροσθέτως, στο νεότερο πλαίσιο έχει εισαχθεί η υποχρέωση γνωστοποίησης στον 
φορέα εκμετάλλευσης του λιμένα των προσώπων που πρόκειται να εκτελέσουν μία 
συγκεκριμένη φορτοεκφορτωτική εργασία. Η υποχρέωση αυτή για πρώτη φορά 
προβλέφθηκε από το πλαίσιο του ν. 4093/2012, και την επανέλαβε και το νεότερο πλαίσιο 
του ν. 4455/2017.  

Άλλωστε, ήδη από το ν.4455/2017, το άρθρο 4 παρ. 4 προβλέπει τη χορήγηση νομοθετικής 
εξουσιοδότησης για τις πηγές χρηματοδότησης10 των φορέων διοίκησης προς τον Υπουργό 
Ναυτιλίας και τον Υπουργό Εργασίας, οι οποίοι καθίστανται αρμόδιοι για τον καθορισμό 

                                                           
9 Ολ ΣΕ 1210/2012 

10 Βλ. Αιτιολογική έκθεση του ν. 4455/2017 
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των «πάσης φύσεως δικαιωμάτων, αμοιβών και αποζημιώσεων υπέρ των φορέων 
διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, με τα οποία επιβαρύνονται τα πλοία κατά τις 
φορτοεκφορτώσεις». Επομένως, ο νομοθέτης έχει λάβει υπ’ όψιν του και την δυνατότητα 
του φορέα εκμετάλλευσης λιμένα να εισπράττει αμοιβές από την εκτέλεση και 
φορτοεκφορτωτικών εργασιών.  

Από τον Κανονισμό 2017/352 δε, δεν προκύπτει ρητά, ούτε και δύναται να συναχθεί ως 
συμπέρασμα, ότι η παροχή λιμενικών υπηρεσιών φορτοεκφορτώσεως είναι ασυμβίβαστη 
με την ιδιότητα του φορέα διαχείρισης του λιμένα. Το αντίθετο προκύπτει, ότι δηλαδή, οι 
λιμένες που παρέχουν την συγκεκριμένη υπηρεσία διακίνησης φορτίου δεν είναι 
υποχρεωμένοι να τηρούν τους περιορισμούς του Κεφαλαίου ΙΙ για το άνοιγμα των 
λιμενικών υπηρεσιών, αν και η διακίνηση φορτίου αποτελεί μία εκ των σημαντικότερων 
λιμενικών υπηρεσιών, «κορμού» για την ύπαρξη και την ανάπτυξη του λιμένα. Εξ 
αντιδιαστολής, η υπαγωγή των λιμενικών υπηρεσιών διακίνησης φορτίου στο Κεφάλαιο ΙΙΙ, 
σημαίνει την ειδική μέριμνα του ευρωπαίου νομοθέτη, οι διαχειριστικοί φορείς που 
παρέχουν οποιαδήποτε λιμενική υπηρεσία, άρα και υπηρεσίες διακίνησης φορτίου, οι ίδιοι 
ή μέσω άλλης νομικής οντότητας, παρόχου για λογαριασμό του διαχειριστικού φορέα, να 
τηρούν σαφές λογιστικό σύστημα, ενώ αν ο ίδιος ο φορέας παρέχει την υπηρεσία να τηρεί 
χωριστούς λογαριασμούς. 

Σε σχέση τα αναφερόμενα από την ΟΛΒ Α.Ε. περί υπάρξεως εκπεφρασμένων παραπόνων 
από χρήστες σχετικά με φερόμενο αυθαίρετο καθορισμό τιμολογίων χρέωσης των 
φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών, επιβαλλομένων δίχως να προηγείται απαραιτήτως 
αντίστοιχη πραγματική παροχή υπηρεσιών, χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Διερερεύνης 
επίσης χρήζει, α) η, προς διασφάλιση εφαρμογής ενιαίων κανόνων, εξέταση σύννομων 
όρων ανταγωνισμού κατά τη σύναψη σχετικών συμβάσεων, και β) το πεδίο της παρούσης 
ως προς την εφαρμογή σε Λιμενικά Ταμεία και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία,  

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

α) ότι είναι συμβατή η παροχή υπηρεσιών φορτοεκφορτώσεως από τον φορέα και ότι 
δύναται, κατ’ αρχήν, να παρασχεθεί είτε με το προσωπικό του ιδίου φορέα, είτε μέσω 
παρόχου αντίστοιχων υπηρεσιών, εφόσον τηρούνται οι ειδικότεροι όροι που θέτει ο ν. 
4455/2017 για το επάγγελμα του φορτοεκφορτωτή. 

β) ότι ο φορέας δύναται, κατ’ αρχήν, να επιδιώξει και ουχί επιβάλλει σύναψη σύμβασης με 
αντικείμενο φορτοεκφορτωτικές υπηρεσίες. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 
Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 
Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιάς 
Τηλ.: 210-4191966 Fax: 210-4191888  
e-mail:  info@raports.gr   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 08/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  4 3 η
 

 
ΘΕΜΑ 6ο: Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί 

μεταφοράς Κόστους Αναφοράς Υποχρεωτικής Επένδυσης Προτεραιότητας ΙΙ 
και διευκρινίσεων επί όρων της Σύμβασης Παραχώρησης. 

 

Την 20η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης 
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 43η 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 Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η εν λόγω υπόθεση αφορά την 

επιστολή του κ. Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου της Οργανισμός Λιμένος 

Θεσσαλονίκης Α.Ε. (εφεξής: Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1054/02.11.18), με την οποία 

τέθηκαν υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) φερόμενες ως ασαφείς 

και αντικρουόμενες μεταξύ τους διατάξεις της κυρωθείσας με το Άρθρο 1 του Ν.4522/2018 

(ΦΕΚ Α’ 39/07.03.2018) της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 

ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης (εφεξής: ΣΠ) μεταξύ του 

Ελληνικού Δημοσίου (εφεξής: ΕΔ) και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 

Με τα εκτεθέντα εντός της ανωτέρω επιστολής, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και Διευθύνων 

Σύμβουλος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αιτήθηκε για τις ενέργειες Αρχής (Ρ.Α.Λ.), στο πλαίσιο της 

εποπτικής και γνωμοδοτικής αρμοδιότητάς της σε Συμβάσεις Παραχώρησης, αναφορικά με 

τα κατωτέρω δύο σημεία: 

«1. Τα 20.000.000 ευρώ των Υποχρεωτικών Επενδύσεων Προτεραιότητας ΙΙ να 

αντικατασταθούν από ισοδυνάμου κόστους Υποχρεωτικές Επενδύσεις στην επέκταση του 

Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, οι οποίες θα τύχουν της εγκρίσεως του Ανεξαρτήτου 

Μηχανικού, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Παραχώρησης.» και  

«2. Να τύχουν διευκρινίσεως οι αντικρουόμενες μεταξύ τους διατυπώσεις της Σύμβασης 

Παραχώρησης, που αναφέρονται εντός της επιστολής.» 

Έπειτα δίδει τον λόγο στον Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 

18.12.2018 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, τα Μέλη 

της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και 
την Εισήγηση, 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 01/11/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1054/02.11.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η ως άνω, υπ’ αριθ. 
πρωτ. ΟΛΘ 9289/31.10.18, επιστολή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου 
της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.  

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας 
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
Α’ 94) και ιδίως τα Άρθρα 113 και 132. 

2) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 
και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’63) Άρθρο 15. 
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3) OΝ.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και 
κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης 
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 39). 

4) Ο Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α’45), όπως ισχύει. 

5) Το ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Α΄28)όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

7) Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

8)  Άρθρα 173 και 200 του ΑΚ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 

Κεφάλαια: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο – Διατάξεις της ΣΠ 

Ι. Άρθρο 3.5 (δ) της ΣΠ 

ΙΙ. Άρθρο 7.3 της ΣΠ 

III.  Παράρτημα 7.2 της ΣΠ 

ΙV. Παράρτημα 16.2 παρ. 2 της ΣΠ 

V. Άρθρο 30.2 της ΣΠ 

Γ. Διαπίστωση Ασάφειας στη ΣΠ 

Δ. Επί μέρους Συμπεράσματα 

Ι. Κρίση επί της Ποινικής Ρήτρας ως κύρωση 

ΙΙ. Ερμηνεία της δικαιοπρακτικής βουλήσεως των αντισυμβαλλομένων 

ΙΙΙ. Αίτημα περί μεταφοράς Κόστους Αναφοράς Υποχρεωτικής Επένδυσης 
Προτεραιότητας ΙΙ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…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 ότι 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 
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ανταγωνισμού,…» και σύμφωνα με το Άρθρο 113 του Ν.4389/2016 «…2. 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». 

Ομοίως με το Άρθρο 132 του ιδίου Νόμου «…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:… …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.». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να 
εξετάσει και να λάβει απόφαση επί του εν θέματι ζητήματος. Η παροχή γνωμοδότησης της 
Αρχής για την ερμηνεία διατάξεων της ΣΠ εμπίπτει στο πεδίο αρμοδιότητάς της και 
υπαγορεύεται από τη μέριμνα για την ομαλή εκτέλεση των διατάξεων της ΣΠ. Επιπλέον, η 
ερμηνεία που δίδει η Ρ.Α.Λ. δεν αποτελεί τροποποίηση της ΣΠ, αλλά καθοδηγεί τα 
συμβαλλόμενα Μέρη και αποτελεί εργαλείο διαχείρισης της ΣΠ. Συνεπώς, παραδεκτώς 
ήχθη προς συζήτηση και εξετάζεται η εν θέματι υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό Πλαίσιο – Διατάξεις της ΣΠ 

Ι. Άρθρο 3.5 (δ) της ΣΠ 

3.5 Η Παραχώρηση (όπως ορίζεται στο Άρθρο 4) αφορά στους ακόλουθους χώρους, 
υποδομές, ανωδομές και κτήρια (από κοινού τα Στοιχεία Παραχώρησης):… …(δ) το «Κτήριο 
Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού» (όπως ορίζεται κατωτέρω) και είναι κατά το χρόνο 
υπογραφής της παρούσας υπό τη διοίκηση της Εταιρίας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.) θα 
αποτελεί μέρος των Στοιχείων Παραχώρησης από και δια της θέσης σε ισχύ της σχετικής 
διάταξης του Κυρωτικού Νόμου. Πρόκειται για ένα δημόσιο ακίνητο αρμοδιότητας της 
Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης, καταχωρισμένο με τον αριθμό Α.Β.Κ. 325, το οποίο 
περιλαμβάνει γήπεδο επιφάνειας περίπου Πέντε Χιλιάδων Πενήντα Εννιά και 0,15 
(5.059,15) τ.μ., στο οποίο έχουν ανεγερθεί κτήρια συνολικής επιφάνειας περίπου Δώδεκα 
Χιλιάδων Διακοσίων Σαράντα Επτά και 0,20 (12.247,20) τ.μ. και είναι διαρθρωμένο σε τρία 
τριώροφα κτήρια, δηλαδή ένα κεντρικό κτήριο συνολικής επιφάνειας Τριών Χιλιάδων 
Εννιακοσίων Εβδομήντα Πέντε (3.975) τ.μ., ένα ανατολικό και ένα δυτικό κτήριο επιφάνειας 
Χιλίων Διακοσίων Τριάντα Επτά και 0,50 (1.237,50) τ.μ. έκαστο, συνδεόμενα με δύο 
διώροφες δομές. Ολόκληρο το ακίνητο με το εμβληματικό νεοκλασικό κτήριο (ο Παλαιός 
Τελωνειακός Σταθμός) αποτελεί κυρίαρχο τοπόσημο, καταλαμβάνει δική του αποβάθρα 
μεταξύ του 1ου και 2ου προβλήτα και αναπόσπαστο συστατικό οποιουδήποτε σχεδίου 
αναμόρφωσης της περιοχής. Το κτήριο του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού θεμελιώθηκε 
τον Αύγουστο του 1910 και η ανέγερσή του χρηματοδοτήθηκε από την Οθωμανική 
Υπηρεσία Έμμεσης Φορολογίας. Πρόκειται για ένα από τα πρώτα κτήρια που 
κατασκευάστηκαν με τη μέθοδο οπλισμένου σκυροδέματος. Δυνάμει της Υπουργικής 
Απόφασης Υ.Α. ΥΠΠΕ/ΔΙΛΑΠ/ΑΦ.31/22549/3080/16/6/77 (ΦΕΚ 718/Β/30.7.1977), το κτήριο 
χαρακτηρίστηκε διατηρητέο και κείται εντός της καθορισμένης ιστορικής τοποθεσίας του 
ιστορικού κέντρου της πόλης της Θεσσαλονίκης. Μετά τις ζημίες που υπέστη από τον 
σεισμό του 1978, παραμένουν σε εκκρεμότητα εργασίες αποκατάστασης του Παλαιού 
Τελωνειακού Σταθμού, της στατικής του επάρκειας και της καταλληλότητας του προς χρήση 
και δημόσια πρόσβαση. Δεδομένων των ανωτέρω, ο ΟΛΘ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
συντηρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύμβασης τον Παλαιό Τελωνειακό Σταθμό, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και την παρούσα Σύμβαση, κατά τρόπο ώστε να 
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διασφαλίζεται η δυνατότητα χρήσης του για σκοπούς συμβατούς με το χαρακτήρα του και 
κατά τρόπο που αυτός να μην αλλοιώνεται (και να μην λειτουργεί ανταγωνιστικά σε σχέση 
με εμπορικές δραστηριότης της πόλης). Χωρίς να θίγεται η γενική φύση και εφαρμογή των 
ανωτέρω, ο ΟΛΘ αναλαμβάνει την υποχρέωση με την παρούσα: 

(i) το αργότερο μέχρι την πρώτη (1η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος να έχει 
μεριμνήσει για την εκπόνηση, για λογαριασμό του, από κατάλληλα καταρτισμένους 
μηχανικούς διεξοδικής μελέτης στατικής αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού 
Σταθμού, η οποία θα προσδιορίζει όλες τις εργασίες αποκατάστασης (δομικής ή άλλης 
φύσης), ενέργειες ή/και διαδικασίες (συλλογικά, οι Εργασίες Αποκατάστασης) που 
απαιτείται να υλοποιηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Παλαιός Τελωνειακός 
Σταθμός πληροί τα Πρότυπα Σχεδιασμού (το Σχέδιο Στατικής Μελέτης) και να έχει 
μεριμνήσει για την υποβολή του Σχεδίου Στατικής Μελέτης στον αρμόδιο Κυβερνητικό 
Φορέα του ΕΔ, 

(ii) εντός δεκαοκτώ (18) μηνών το αργότερο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος να έχει 
εξασφαλίσει τη διοικητική έγκριση της Στατικής Μελέτης από την Εγκρίνουσα Αρχή, 
διευκρινιζομένου ότι τα Άρθρα 7.6 και 7.7 της παρούσας θα ισχύουν τηρουμένων των 
αναλογιών και στο Σχέδιο Στατικής Μελέτης, νοουμένου ότι οι αναφορές που 
περιλαμβάνονται στα ανωτέρω άρθρα σε «Σχέδιο Οριστικής Μελέτης» νοούνται ως 
αναφορές στο Σχέδιο Στατικής Μελέτης, οι δε αναφορές των άρθρων αυτών στην «Οριστική 
Μελέτη» νοούνται ως αναφορές στο Σχέδιο Στατικής Μελέτης μετά από την έγκρισή του 
σύμφωνα με τα προαναφερθέντα (η Στατική Μελέτη)· και 

(iii) το αργότερο μέχρι την τέταρτη (4η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος να έχει 
μεριμνήσει για την κατασκευή και υλοποίηση του συνόλου των Εργασιών Αποκατάστασης 
σύμφωνα με τη Στατική Μελέτη και την έκδοση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό 
πιστοποιητικού προσωρινής παραλαβής σε σχέση με αυτές, εφαρμοζομένων αναλόγως, 
αναφορικά με τις Εργασίες Αποκατάστασης, των διατάξεων των Άρθρων 7.8 έως και 7.18. 

ΙΙ. Άρθρο 7.3 της ΣΠ 

7.3 Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 προσδιορίζει: 

(α) δύο κατηγορίες Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων, δηλαδή αυτές που ορίζονται ως 
Προτεραιότητας Ι (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι) και αυτές που 
ορίζονται ως Προτεραιότητας ΙΙ (οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ). 
Προς αποφυγή αμφιβολιών, όλες οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις υπόκεινται 
αδιακρίτως στις ίδιες προθεσμίες, χωρίς καμία σχετική προτεραιότητα μεταξύ τους. Ο ΟΛΘ 
δεν δύναται να μεταβάλει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι. Ο ΟΛΘ 
δικαιούται να προτείνει Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ επιπροσθέτως 
ή στη θέση αυτών που προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2, εφόσον το συνολικό Κόστος 
Αναφοράς τους δεν υπολείπεται εκείνου που προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 για το 
σύνολο των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων Προτεραιότητας ΙΙ, προκειμένου να 
εκτελεστούν στη θέση αυτών, με την περαιτέρω ωστόσο διευκρίνιση ότι: 

(i) δεν θα επιτρέπεται καμία τροποποίηση που θα είχε ως αποτέλεσμα την απαλλαγή του 
ΟΛΘ από τις υποχρεώσεις του αναφορικά με την εκτέλεση των Εργασιών Αποκατάστασης, 
και 

(ii) με την επιφύλαξη της ως άνω παραγράφου (i) και του Άρθρου 6.2, ο αρμόδιος 
Κυβερνητικός Φορέας του ΕΔ μπορεί να απορρίψει Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις 
Προτεραιότητας ΙΙ προτεινόμενες από τον ΟΛΘ σε αντικατάσταση άλλων, για το λόγο ότι 
δεν συνάδουν με το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα ή/και το 
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Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα ή/και ότι είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη ή τη διατήρηση 
Ελαχίστων Επιπέδων Υπηρεσιών, και 

(β) το συνολικό κόστος αναφοράς (εξαιρουμένου του ΦΠΑ) καθεμίας από τις Πρώτες 
Υποχρεωτικές Επενδύσεις (το Κόστος Αναφοράς), καθώς και το συνολικό Κόστος Αναφοράς 
για το σύνολο των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων (το Συνολικό Κόστος Αναφοράς), το 
οποίο ανέρχεται σε Ευρώ Εκατόν Ογδόντα Εκατομμύρια (€180.000.000). 

ΙΙΙ. Παράρτημα 7.2 της ΣΠ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 – Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα 

Εντός της Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου ο ΟΛΘ θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες 
Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις, που αθροίζονται σε συνολικό κόστος αναφοράς 
180.000.000 Ευρώ. 

Αρ. Υποχρεωτική Επένδυση 
Κόστος 

Αναφοράς (σε 
ευρώ) 

1 

6ος Προβλήτας, επέκταση λιμενικής υποδομής. 

Η επέκταση της λιμενικής υποδομής του 6ου Προβλήτα θα 
περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής: 

α. Κατασκευή ενός νέου πρόσθετου κρηπιδώματος, ως 
ευθύγραμμη επέκταση των υφιστάμενων κρηπιδωμάτων, συνεχούς 
μήκους τουλάχιστον 440 m, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 400 m 
πρέπει να έχουν ωφέλιμο βάθος τουλάχιστον - 16,50 m από ΜΣΘ 
(Μέση Στάθμη Θάλασσας). 

β. Κατασκευή πρόσθετης χερσαίας ζώνης, πλάτους τουλάχιστον 
300m, κατά μήκος του ανωτέρω νέου κρηπιδώματος. 

γ. Κατασκευή όλων των συμπληρωματικών έργων υποδομής που 
είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της πλήρους λειτουργικότητας 
του νέου κρηπιδώματος και της αντίστοιχης χερσαίας ζώνης, 
περιλαμβανομένων βυθοκορήσεων σε στάθμη τουλάχιστον -16,50 
m από ΜΣΘ για την προσέγγιση και τους ελιγμούς των πλοίων, 
δαπέδων στη χερσαία ζώνη, Η/Μ δικτύων κλπ., αλλά μη 
περιλαμβανομένης της προμήθειας του μηχανολογικού εξοπλισμού 
οποιουδήποτε τερματικού σταθμού. 

130.000.000 

2 
6ος Προβλήτας, εξοπλισμός Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και 
Σταθμού Ξηρού Χύδην Φορτίου 

30.000.000 

3 
Γενική ανάπτυξη λιμένα, περιλαμβανομένων των Έργων 
Αποκατάστασης του Κτιρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού 

20.000.000 

 Σύνολο 180.000.000 
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A. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας I. 

Υποχρεωτική Επένδυση Συνολικό Κόστος Αναφοράς (σε ευρώ) 

Αρ. 1 130.000.000 

 

Β. Οι ακόλουθες υποχρεωτικές επενδύσεις προσδιορίζονται ως Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας II. 

Υποχρεωτική Επένδυση Συνολικό Κόστος Αναφοράς (σε ευρώ) 

Αρ. 2,3 50.000.000 

 

ΙV. Παράρτημα 16.2 παρ. 2 της ΣΠ 

2. Μη εκπλήρωση Έργων Αποκατάστασης Κτιρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού 

2.1 Μη εκπλήρωση των Έργων Αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των 36 μηνών μετά από 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (Περίοδος A): 

Τύπος 
Παραβίασης 

Ποσό Υστέρησης Ποινικές Ρήτρες 

Χαμηλής 
βαρύτητας 

Μεταξύ 0 και 10% του Κόστους 
Αναφοράς 

5% του συνολικού (100%) Ποσού 
Υστέρησης 

Μέσης 
βαρύτητας 

Μεταξύ 10 και 20% του Κόστους 
Αναφοράς 

15% του συνολικού (100%) Ποσού 
Υστέρησης 

Υψηλής 
βαρύτητας 

Περισσότερο από 20% του Κόστους 
Αναφοράς 

20% του συνολικού (100%) Ποσού 
Υστέρησης 

*Ο Προϋπολογισμός (εξαιρουμένου του Φ.Π.Α) για τα Έργα Αποκατάστασης προκύπτει από 
την τελική Μελέτη Αποκατάστασης Στατικής Επάρκειας. 

2.2 Μη εκπλήρωση οποιουδήποτε υπολειπόμενου τμήματος των Έργων Αποκατάστασης 
που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός της Περιόδου Α, κατά τη διάρκεια των 
δώδεκα (12) μηνών αμέσως μετά την Περίοδο Α (Περίοδος Β): 

Τύπος 
Παραβίασης 

Ποσό Υστέρησης Ποινικές Ρήτρες 

Χαμηλής 
βαρύτητας 

Το Ποσό Υστέρησης κατά τη λήξη 
της Περιόδου Β περιλαμβάνει τα 
ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
μέχρι 10% του Ποσού Υστέρησης 
που προσδιορίστηκε μετά την 
παρέλευση της Περιόδου A 

105% του συνολικού (100%) 
τμήματος του Ποσού Υστέρησης 
που προσδιορίστηκε μετά την 
παρέλευση της Περιόδου Β, το 
οποίο αντιστοιχεί στο Ποσό 
Υστέρησης που μεταφέρθηκε από 
την Περίοδο A 

Μέσης 
βαρύτητας 

Το Ποσό Υστέρησης κατά τη λήξη 
της Περιόδου Β περιλαμβάνει τα 
ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
πάνω από 10% και μέχρι 20% του 

115% του συνολικού (100%) 
τμήματος του Ποσού Υστέρησης 
που προσδιορίστηκε μετά την 
παρέλευση της Περιόδου Β, το 
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Ποσού Υστέρησης που 
προσδιορίστηκε μετά την 
παρέλευση της Περιόδου A 

οποίο αντιστοιχεί στο Ποσό 
Υστέρησης που μεταφέρθηκε από 
την Περίοδο A 

Υψηλής 
βαρύτητας 

Το Ποσό Υστέρησης κατά τη λήξη 
της Περιόδου Β περιλαμβάνει τα 
ποσά που αντιστοιχούν σε ποσοστό 
πάνω από 20% του Ποσού 
Υστέρησης που προσδιορίστηκε 
μετά την παρέλευση της Περιόδου 
A 

120% του συνολικού (100%) 
τμήματος του Ποσού Υστέρησης 
που προσδιορίστηκε μετά την 
παρέλευση της Περιόδου Β, το 
οποίο αντιστοιχεί στο Ποσό 
Υστέρησης που μεταφέρθηκε από 
την Περίοδο A 

V. Άρθρο 30.2 της ΣΠ 

Οποιαδήποτε τροποποίηση όρου της παρούσας, παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της 
παρούσας, συναίνεση αναφορικά με τη μη συμμόρφωση του άλλου Μέρους με όρο της 
παρούσας ή άλλη παρέκκλιση από τους όρους της παρούσας θα είναι ανίσχυρη, εκτός εάν 
γίνει εγγράφως και υπογράφεται από τα μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα. 
Οποιαδήποτε τέτοια παραίτηση ή συναίνεση θα ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη 
περίπτωση και για τον συγκεκριμένο σκοπό, για τον οποίο παρασχέθηκε. 

 

Γ. Διαπίστωση Ασάφειας στην ΣΠ 

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία Οργανισμός Λιμένος 
Θεσσαλονίκης, το οποίο ιδρύθηκε με Ν.Δ.2551/1953 (ΦΕΚ Α’ 229), δυνάμει του έκτου 
Άρθρου του Β’ Κεφαλαίου του Ν.2688/1999 μετετράπη σε ανώνυμη εταιρεία, της οποίας το 
καταστατικό τέθηκε αρχικά με το όγδοο Άρθρο του ιδίου Νόμου. Ακολούθως, ο κυρωτικός 
Ν.4522/2018 «Κύρωση της από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε 
ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της “Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.” και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α’ 
39) και η ΣΠ έθεσαν το νεότερο πλαίσιο για την λειτουργία και την οργάνωση της εταιρείας 
«Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.», ασκούσα τις εκ νέου ρυθμισθείσες 
δραστηριότητες και λειτουργίες επί του συνόλου της δραστηριότητάς της, ως ιδιώτης 
«πάροχος ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών εντός του Λιμένα Θεσσαλονίκης». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3.5 (δ) της ΣΠ, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναλαμβάνει την υποχρέωση «…(i) το 
αργότερο μέχρι την πρώτη (1η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος να έχει μεριμνήσει 
για την εκπόνηση… …διεξοδικής μελέτης στατικής αποκατάστασης του Παλαιού 
Τελωνειακού Σταθμού, η οποία θα προσδιορίζει όλες τις εργασίες αποκατάστασης (δομικής 
ή άλλης φύσης), ενέργειες ή/και διαδικασίες (συλλογικά, οι Εργασίες Αποκατάστασης) που 
απαιτείται να υλοποιηθούν, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο Παλαιός Τελωνειακός 
Σταθμός πληροί τα Πρότυπα Σχεδιασμού (το Σχέδιο Στατικής Μελέτης) και να έχει 
μεριμνήσει για την υποβολή του Σχεδίου Στατικής Μελέτης στον αρμόδιο Κυβερνητικό 
Φορέα του ΕΔ, (ii) εντός 18 μηνών το αργότερο από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος να έχει 
εξασφαλίσει τη διοικητική έγκριση της Στατικής Μελέτης από την Εγκρίνουσα Αρχή,…» 
τηρουμένων των αναλογιών των άρθρων 7.6 και 7.7 της ΣΠ, «…και (iii) το αργότερο μέχρι 
την τέταρτη (4η) επέτειο της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος να έχει μεριμνήσει για την 
κατασκευή και υλοποίηση του συνόλου των Εργασιών Αποκατάστασης σύμφωνα με τη 
Στατική Μελέτη και την έκδοση από τον Ανεξάρτητο Μηχανικό πιστοποιητικού προσωρινής 
παραλαβής σε σχέση… …με τις Εργασίες Αποκατάστασης…» τηρουμένων των αναλογιών 
των άρθρων 7.8 έως και 7.18 της ΣΠ. 
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Σύμφωνα με το Παράρτημα 7.2 της ΣΠ (Υποχρεωτικές Επενδύσεις Λιμένα), τα έργα 
Αποκατάστασης του Κτιρίου του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού έχουν ενταχθεί, μεταξύ 
άλλων Υποχρεωτικών Επενδύσεων (Γενική Ανάπτυξη του Λιμένα), στην υπ’ αρ. 3η 
Υποχρεωτική Επένδυση Προτεραιότητας ΙΙ και κόστους Αναφοράς 20.000.000 ευρώ. 

Σύμφωνα με την παρ. 2.1 του Παραρτήματος 16.2 της ΣΠ (Μη εκπλήρωση έργων 
Αποκατάστασης Κτιρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού) προβλέπονται ποινικές ρήτρες σε 
περίπτωση μη εκπλήρωσης «…των Έργων Αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των 36 μηνών 
μετά από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (Περίοδος Α)», ομοίως, σύμφωνα με την παρ. 2.2 
του ιδίου Παραρτήματος, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης «…οιουδήποτε υπολειπόμενου 
τμήματος Έργων Αποκατάστασης που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός της περιόδου 
Α, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών αμέσως μετά την περίοδο Α (Περίοδος Β)». 

Ένεκα των ανωτέρω διατυπώσεων της ΣΠ υπάρχει πρόδηλη αντίφαση του γράμματος 
μεταξύ του Άρθρου 3.5 (δ) της ΣΠ και της παρ. 2 του Παραρτήματος 16.2 αυτής (της ΣΠ). 

Δ. Επί μέρους Συμπεράσματα 

Ι. Κρίση επί της Ποινικής Ρήτρας ως κύρωση 

Όπως έχει ήδη γνωμοδοτήσει η Ρ.Α.Λ. προγενέστερα προς άρση ασαφείας της ΣΠ (βλ. 
Γνωμοδότηση ΡΑΛ 6/2018) «Ως γενικής εφαρμογής διάταξη επί των ποινικών ρητρών, 
προβλέπεται το α.16.1 της ΣΠ, σύμφωνα με την οποία “Εάν ο ΟΛΘ παραβεί οποιαδήποτε 
από τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Σύμβασης (Παράβαση), στον βαθμό που η εν 
λόγω Παράβαση επιδέχεται αποκατάσταση, το Ελληνικό Δημόσιο (ενεργώντας, όπου αυτό 
είναι εφικτό, και μέσω του αρμόδιου Κυβερνητικού Φορέα του ΕΔ) μπορεί να ζητήσει 
εγγράφως από τον ΟΛΘ να λάβει όλα τα μέτρα εντός της σφαίρας επιρροής του, ώστε να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε τέτοια Παράβαση εντός εύλογης βάσει των συνθηκών 
χρονικής περιόδου, λαμβανομένων δεόντως υπόψη της φύσης και της σοβαρότητας της μη 
συμμόρφωσης, καθώς και του πιθανού χρόνο που απαιτείται για έναν συνετό, ικανό και 
επιμελή φορέα διαχείρισης λιμένα, ώστε να αποκαταστήσει την εν λόγω Παράβαση.”. 
Επιπλέον, η ΣΠ προβλέπει την περίπτωση απαλλαγής του φορέα από την επιβολή της 
ποινικής ρήτρας, σύμφωνα με το 16.5 περ. α, σύμφωνα με την οποία“Οι Ποινικές Ρήτρες: 
(α) δεν θα επιβάλλονται για Παράβαση, εφόσον ο ΟΛΘ βρίσκεται σε θέση να αποδείξει ότι: 
(i) η εν λόγω Παράβαση έλαβε χώρα, αποκλειστικά ή επί της ουσίας αποκλειστικά, ως 
άμεσο επακόλουθο Γεγονότος Ανωτέρας Βίας ή άλλου γεγονότος πέραν της σφαίρας 
επιρροής του ΟΛΘ ή/και (ii) ο ΟΛΘ έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση από κάθε ουσιώδη άποψη”, ενώ με την διάταξη 16.10 
της ΣΠ “Οι Ποινικές Ρήτρες με βάση τα οριζόμενα στο παρόν Άρθρο 16 συνομολογούνται ως 
κατ’ αποκοπή ποινικές ρήτρες, έχουν κυρωτικό χαρακτήρα…”. Συνεπώς, εφόσον οι ποινικές 
ρήτρες αποτελούν κατά βάση κυρώσεις, προβλεπόμενες από την Σύμβαση Παραχώρησης, 
υπόκεινται στον έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου της ρύθμισης. Ένεκα τούτου, η 
νόμιμη πρόβλεψη και ενίοτε, η κατά νόμον επιβολή ποινικής ρήτρας, θα πρέπει να είναι 
σύμφωνες προς την αρχή της αναλογικότητας, καθώς και την αρχή της ασφάλειας δικαίου, 
η οποία επιβάλλει, ιδίως, τη σαφήνεια και την προβλέψιμη εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων και οι ρήτρες θα πρέπει να τηρούνται με ιδιαίτερη αυστηρότητα, διότι 
αποτελούν για διατάξεις που μπορούν να έχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις στους 
ενδιαφερόμενους». 

Εν προκειμένω, η συγκεκριμένη πρόβλεψη ποινικής ρήτρας αποτελεί κύρωση για την μη 
έγκαιρη εκπλήρωση των Έργων Αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των 36 μηνών μετά την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (Περίοδος Α) και επίσης μη εκπλήρωσης υπολειπόμενου 
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τμήματος έργων Αποκατάστασης που θα έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί εντός της Περιόδου 
Α, κατά τη διάρκεια των δώδεκα (12) μηνών αμέσως μετά την περίοδο Α (Περίοδος Β). 

Σκοπός της προαναφερθείσας πρόβλεψης αποτελεί η απορρέουσα από το Άρθρο 3.5 (δ) της 
ΣΠ υποχρέωση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την κατασκευή και υλοποίηση του συνόλου των 
Εργασιών Αποκατάστασης σύμφωνα με την εγκριθείσα Στατική Μελέτη. 

Σύμφωνα με την Αρχή της σαφήνειας, θα πρέπει να είναι ευχερώς διαγνώσιμες προς τον 
μέσο, συνετό και καλόπιστο αντισυμβαλλόμενο τόσο η προβλεπόμενη συμπεριφορά που 
συνιστά παράβαση, όσο και η κύρωση σε βάρος της. 

Συνεπώς, υπό το πρίσμα της Αρχής της σαφήνειας, από την αντιπαραβολή και τον 
συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων, του Άρθρου 3.5 (δ) της ΣΠ και της αντίστοιχης 
προβλεπομένης στην παρ. 2 του Παραρτήματος 16.2 της ΣΠ παράβασης, προκύπτει ότι οι 
δύο διατάξεις δεν είναι ευχερώς διαγνώσιμες, καθώς χρησιμοποιούν διαφορετικές 
προθεσμίες για το χρονοδιάγραμμα της ίδιας, κατά την ΣΠ, υποχρέωσης, ήτοι στο κείμενο 
της Σύμβασης Παραχώρησης αναφέρεται σε «το αργότερο μέχρι την τέταρτη (4η) επέτειο 
της Ημερομηνίας Έναρξης Ισχύος», ενώ στο Παράρτημα γίνεται λόγος για «36 μήνες μετά 
την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος (Περίοδος Α)», από την οποία παρέλευση επέρχονται 
κυρώσεις επιβολής ποινικών ρητρών. 

Επομένως, για την αποφυγή αμφισβητήσεων, εν όψει της προκύπτουσας ασάφειας και των 
απαιτούμενων συλλογισμών για την λογική και συστηματική ερμηνεία της ΣΠ (ΑΠ 
359/2018), θα πρέπει να ερμηνευτεί και διευκρινιστεί η τιθέμενη προθεσμία για την 
τήρηση της υποχρέωσης, υπό το πρίσμα της αληθούς βουλήσεως των αντισυμβαλλομένων 
μερών, χωρίς προσήλωση στις λέξεις, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, 
πάντοτε σύμφωνα με το σκοπό της ΣΠ, όπως δηλαδή επιτάσσουν τα Άρθρα 173 και 200 του 
ΑΚ να ερμηνεύονται οι συμβάσεις. 

Κατά συνέπεια, κατόπιν της διαπίστωσης της ασάφειας, θα πρέπει να αναζητηθεί η αληθής 
βούληση των μερών, όπως αυτή συνάγεται από κριτήρια, σύμφωνα με τα πραγματικά 
περιστατικά, και δη α) την εξαιρετική διαδικασία εκχώρησης Χρήση και Εκμετάλλευση 
Ορισμένων Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης κατόπιν 
συνάψεως Συμβάσεως Παραχώρησης με ορίζοντα διάρκειας 33 ετών, προκύπτουσα 
κατόπιν διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας και διενέργειας διαπραγμάτευσης, 
κυρωθείσας με νόμο, και όχι άλλως, ήτοι με την συνήθη διαδικασία, η οποία προβλέπεται 
περί των συμβάσεων παραχώρησης από το Δημόσιο ή άλλη θεμελιωμένη πρακτική, β) ο 
προκύπτων χαρακτήρας του μεγάλου χρονικού διαστήματος, σε σχέση με το ίσης διάρκειας 
χρονικό διάστημα υλοποίησης των Έργων Αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού 
Σταθμού, για την εκπόνηση της Στατικής Μελέτης και εγκρίσεώς της. 

Πρόσθετο κριτήριο για την ερμηνεία της υπό κρίση ασαφείας της ΣΠ, αποτελεί ο ίδιος ο 
σκοπός της κατ’ Άρθρον 3.5 (δ) της ΣΠ θέσπισης υποχρέωσης εκπλήρωσης των Έργων 
Αποκατάστασης, ο οποίος (σκοπός) είναι η επαναλειτουργία ενός «εμβληματικού 
νεοκλασσικού κτιρίου που αποτελεί κυρίαρχο τοπόσημο και αναπόσπαστο συστατικό 
οποιουδήποτε σχεδίου αναμόρφωσης της περιοχής… ….χαρακτηρισμένου δε ως 
διατηρητέου κείμενου εντός της καθορισμένης ιστορικής τοποθεσίας του ιστορικού κέντρου 
της πόλης της Θεσσαλονίκης… ….και η καταλληλότητά του προς χρήση και δημόσια 
πρόσβαση». 

 

ΙΙ. Ερμηνεία της δικαιοπρακτικής βουλήσεως των αντισυμβαλλομένων 

Το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών που τίθεται στο Άρθρο 3.5 (δ) της ΣΠ κρίνεται 
ως επαρκές επί τη βάσει της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών, της αρχής της 
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αναλογικότητας και τους ανωτέρω σκοπούς της ΣΠ για την πλήρη εκπλήρωση εκ μέρους της 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. των Έργων Αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού. 

Ωστόσο, προκύπτει αμφιβολία ότι τα Μέρη θέλησαν πράγματι την εκ της παρ. 2 του 
Παραρτήματος 16.2 της ΣΠ διαδικασία επιβολής ποινικών ρητρών, καθότι οι ποινικές 
ρήτρες ενεργοποιούνται πριν την παρέλευση των τεσσάρων (4) ετών και δη στους 36 μήνες. 
Ταυτόχρονα, η παραδοχή ότι όντως θέλησαν τον περιορισμό της προθεσμίας, υπερβαίνει 
το μέτρο που επιβάλλει η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη, ενόψει της εν λόγω 
διαπιστωθείσας ασαφείας. 

Επιπροσθέτως, η δε πρόβλεψη κατάπτωσης Ποινικής Ρήτρας του Παραρτήματος 16.2 της 
ΣΠ από την παρέλευση 36 μηνών, ενώ παράλληλα η έγκριση της Στατικής Μελέτης δύναται 
να διαρκέσει έως και 18 μήνες, δεν συντελεί αυτοτελώς στην πραγμάτωση του σκοπού του 
Άρθρου 3.5 (δ) της ΣΠ, περί επαναλειτουργίας του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού και της 
καταλληλότητάς του προς χρήση και δημόσια πρόσβαση. Δηλαδή, ενώ δίδεται το χρονικό 
διάστημα 18 μηνών για την εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης, δίδεται το ίδιο ακριβώς 
διάστημα των 18 μηνών για την πλήρη εκπλήρωση εκ μέρους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. των Έργων 
Αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, κτίριο το οποίο έχει κριθεί και 
διατηρητέο, αποτελόν χρονικό διάστημα αρκετά περιορισμένο για εργασίες τέτοιου είδους 
και σημαντικότητας.  

Αντίθετα, εάν με την διάταξη 3.5 (δ) είχε τεθεί συνολικά για την ολοκλήρωση των 
έργωναποκατάστασης η προθεσμία των 36 μηνών και η πρόβλεψη επιβολής κυρώσεων της 
παρ. 2 του Άρθρου 16.2 της ΣΠ ετίθετο σε 48 μήνες, δηλαδή εάν ήθελε θεωρηθεί 
ότιδιδόταν χρονικό διάστημα επιπλέον 12 μηνών στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την ολοκλήρωση των 
έργων αποκατάστασης ως χρόνος συμμόρφωσης, τούτο θα ήταν σύμφωνο με την Σύμβαση 
Παραχώρησης υπό το πρίσμα των αρχών που τέθηκαν, καθότι στην περίπτωση αυτή, η 
παράβαση θα επιδεχόταν αποκατάστασης κατ’ άρθρο 16.1 ΣΠ, «λαμβάνοντας υπ’ όψιν της 
φύσης και της σοβαρότητας της μη συμμόρφωσης, καθώς και του πιθανού χρόνου που 
απαιτείται από ένα συνετό, ικανό και επιμελή φορέα διαχείρισης». 

Ως εκ τούτου, για την ενιαία ερμηνεία και εφαρμογή της ΣΠ, σύμφωνα με τα Άρθρα 173 και 
200 του ΑΚ, δηλαδή σύμφωνα με την αληθινή βούληση των αντισυμβαλλομένων μερών 
(Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και ΕΔ), χωρίς προσήλωση στις λέξεις, όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα 
συναλλακτικά ήθη, η παρ. 2 του Παραρτήματος 16.2 της ΣΠ χρήζει πιθανής τροποποίησης 
εκ των Μερών της ΣΠ, ως κατωτέρω, ώστε να καταστεί σύμφωνο με το γράμμα και σκοπό 
του Άρθρου 3.5 (δ) της ΣΠ και εν γένει σκοπό της ΣΠ: 

 

2. Μη εκπλήρωση Έργων Αποκατάστασης Κτιρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού 

Μη εκπλήρωση των Έργων Αποκατάστασης κατά τη διάρκεια των 48 μηνών μετά από την 
Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος: 

Τύπος 
Παραβίασης 

Ποσό Υστέρησης Ποινικές Ρήτρες 

Χαμηλής 
βαρύτητας 

Μεταξύ 0 και 10% του Κόστους 
Αναφοράς 

5% του συνολικού (100%) Ποσού 
Υστέρησης για κάθε μήνα 
καθυστέρησης ολοκλήρωσης των 
Έργων, μέχρι την πλήρωση του 
105% του συνολικού (100%) 
τμήματος του Ποσού Υστέρησης 

Μέσης Μεταξύ 10 και 20% του Κόστους 15% του συνολικού (100%) Ποσού 
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βαρύτητας Αναφοράς Υστέρησης για κάθε μήνα 
καθυστέρησης ολοκλήρωσης των 
Έργων, μέχρι την πλήρωση του 
115% του συνολικού (100%) 
τμήματος του Ποσού Υστέρησης 

Υψηλής 
βαρύτητας 

Περισσότερο από 20% του Κόστους 
Αναφοράς 

20% του συνολικού (100%) Ποσού 
Υστέρησης για κάθε μήνα 
καθυστέρησης ολοκλήρωσης των 
Έργων, μέχρι την πλήρωση του 
120% του συνολικού (100%) 
τμήματος του Ποσού Υστέρησης 

Η τροποποίηση αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε με τροποποίηση του κυρωτικού 
νόμου, είτε με την αξιοποίηση του υφιστάμενου μηχανισμού του άρθρου 30.2 ΣΠ. 

Σύμφωνα με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι «οποιαδήποτε τροποποίηση όρου της 
παρούσας, παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας, συναίνεση αναφορικά με 
τη μη συμμόρφωση του άλλου Μέρους με όρο της παρούσας ή άλλη παρέκκλιση από τους 
όρους της παρούσας θα είναι ανίσχυρη, εκτός εάν γίνει εγγράφως και υπογράφεται από τα 
μέρη που συμβάλλονται στην παρούσα….». 

Επειδή ο περί των ποινικών ρητρών τιθέμενος, εκ της παρ. 2 του Παραρτήματος 16.2 της 
ΣΠ, μηχανισμός των περιπτώσεων μη Εκπλήρωσης των Έργων Αποκατάστασης αποτελεί μία 
μεν ασαφή διάταξη σε σχέση με τα προαναφερθέντα Άρθρα, πλην όμως δε έναν ιδιάζοντα 
και εμπεριστατωμένο μηχανισμό επιβολής ποινικών ρητρών, τα Συμβαλλόμενα Μέρη 
δύνανται, ένεκα των πρόδηλων και αντικειμενικών ασαφειών που έχουν περιληφθεί εντός 
της ΣΠ, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα χρήσης του Άρθρου 30.2 της ΣΠ για συναίνεση σε 
μη συμμόρφωση στην περίπτωση επιβολής των ποινικών ρητρών για το διάστημα μεταξύ 
36 και 48 μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣΠ. 

ΙΙΙ. Αίτημα περί μεταφοράς Κόστους Αναφοράς Υποχρεωτικής Επένδυσης 
Προτεραιότητας ΙΙ 

Σύμφωνα με την εν θέματι επιστολή, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. περαιτέρω αιτείται από τη Ρ.Α.Λ. «Τα 
20.000.000 ευρώ των Υποχρεωτικών Επενδύσεων Προτεραιότητας ΙΙ να αντικατασταθούν 
από ισοδύναμου κόστους Υποχρεωτικές Επενδύσεις στην επέκταση του Σταθμού 
Εμπορευματοκιβωτίων…» 

Το Άρθρο 7.3 της ΣΠ ορίζει ότι οι Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις διακρίνονται σε δύο 
κατηγορίες, (ΠI) αυτές που ορίζονται ως Προτεραιότητας Ι, Συνολικού Κόστους Αναφοράς 
130.000.000€, και δεν μπορεί η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να τροποποιήσει «…Ο ΟΛΘ δεν δύναται να 
μεταβάλει τις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι…» και (ΠII) αυτές που 
ορίζονται ως Προτεραιότητας ΙΙ, Συνολικού Κόστους Αναφοράς 50.000.000€, που μπορεί η 
Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να προτείνει επιπροσθέτως ή στη θέση τους άλλες επενδύσεις, υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις,  

α) της συμφωνίας του συνολικού Κόστους Αναφοράς τους με αυτό της αντίστοιχης 
κατηγορίας Προτεραιότητας ΙΙ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 7.2 «…Ο ΟΛΘ δικαιούται να προτείνει 
Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ επιπροσθέτως ή στη θέση αυτών που 
προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2, εφόσον το συνολικό Κόστος Αναφοράς τους δεν 
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υπολείπεται εκείνου που προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2 για το σύνολο των Πρώτων 
Υποχρεωτικών Επενδύσεων Προτεραιότητας ΙΙ, προκειμένου να εκτελεστούν στη θέση 
αυτών…»,  

β) της μη απαλλαγής προς τις υποχρεώσεις της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναφορικά με την εκτέλεση των 
εργασιών αποκατάστασης του παλαιού τελωνειακού σταθμού «…δεν θα επιτρέπεται καμία 
τροποποίηση που θα είχε ως αποτέλεσμα την απαλλαγή του ΟΛΘ από τις υποχρεώσεις του 
αναφορικά με την εκτέλεση των Εργασιών Αποκατάστασης…» και  

γ) ότι συνάδουν με το MasterPlan ή/και το Σ.Α.Λ. ή/και ότι είναι ανεπαρκείς για την 
επίτευξη ή τη διατήρηση των Ελαχίστων Επιπέδων Υπηρεσιών «…ο αρμόδιος Κυβερνητικός 
Φορέας του ΕΔ μπορεί να απορρίψει Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ 
προτεινόμενες από τον ΟΛΘ σε αντικατάσταση άλλων, για το λόγο ότι δεν συνάδουν με το 
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και Μελέτη Διαχείρισης Λιμένα ή/και το Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα 
ή/και ότι είναι ανεπαρκείς για την επίτευξη ή τη διατήρηση Ελαχίστων Επιπέδων 
Υπηρεσιών…». 

Τα συμβατικά εκ του Παραρτήματος 7.2 της ΣΠ έργα αναλύονται στις κάτωθι Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις (Υ.Ε.): 

α. Στο αναφερθέν ως «6ος Προβλήτας, επέκταση λιμενικής υποδομής» έργο (υπ’ αρ. 1 Υ.Ε.) 
του Παραρτήματος 7.2, ενταγμένο στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας Ι και 
Κόστους Αναφοράς 130.000.000 ευρώ. 

β.1 Στο αναφερθέν ως «6ος Προβλήτας, εξοπλισμός Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων και 
Σταθμού Ξηρού Χύδην Φορτίου» έργο (υπ’ αρ. 2 Υ.Ε.)του Παραρτήματος 7.2, ενταγμένο 
στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ και Κόστους Αναφοράς 30.000.000 
ευρώ. 

β.2 Στο αναφερθέν ως «Γενική ανάπτυξη λιμένα, περιλαμβανομένων των Έργων 
Αποκατάστασης του Κτιρίου Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού» έργο (υπ’ αρ. 3 Υ.Ε.) του 
Παραρτήματος 7.2, ενταγμένο στις Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ και 
Κόστους Αναφοράς 20.000.000 ευρώ. 

Από την γραμματική ερμηνεία του Άρθρου 7.3 της ΣΠ καθώς και του Παραρτήματος 7.2 της 
ΣΠ καθίσταται σαφές ότι τυχόν μεταφορά του Κόστους Αναφοράς, των 20.000.000 ευρώ 
από τις ΠρώτεςΥποχρεωτικέςΕπενδύσειςΠροτεραιότητας IΙ προς τις 
ΠρώτεςΥποχρεωτικέςΕπενδύσειςΠροτεραιότητας I, στις οποίες αντιστοιχεί η 
επέκτασηλιμενικήςυποδομής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (6ου Προβλήτα), δεν είναι 
επιτρεπτή από τη Σύμβαση Παραχώρησης, καθώς τίθεται ως προϋπόθεση ότι το Κόστος 
Αναφοράς για το σύνολο των προσδιοριζόμενων στο Παράρτημα 7.2 της ΣΠ Πρώτων 
Υποχρεωτικών Επενδύσεων Προτεραιότητας ΙΙ,δεν θα πρέπει να υπολείπεται σε περίπτωση 
πρότασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για πρόσθετες ή τροποποιημένες Πρώτες Υποχρεωτικές 
Επενδύσεις Προτεραιότητας ΙΙ. Ήτοι το Κόστος Αναφοράς των Πρώτων Υποχρεωτικών 
Επενδύσεων Προτεραιότητας ΙΙ να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ. 

Περαιτέρω, η εκ μέρους της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. αναφορά ότι η «διευκρίνιση της ΣΠ 7.3 (i) καταργεί 
ουσιαστικά τον διαχωρισμό μεταξύ των Υποχρεωτικών Επενδύσεων» δεν είναι ορθή. 
Αντιθέτως, η ΣΠ 7.3 (i) θέτει απλώς ως προϋπόθεση ότι, τυχόν πρόταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για 
επιπρόσθετες ή για μεταβολή των Πρώτων Υποχρεωτικών Επενδύσεων Προτεραιότητας ΙΙ 
που προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2, δεν θα επιτρέπεταινα έχει ως αποτέλεσμα την 
απαλλαγή της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από την υποχρέωση εκπλήρωσης των Έργων Αποκατάστασης του 
Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού. 

Ως εκ τούτου, ουδεμία αμφιβολία από οιοδήποτε σημείο (Άρθρα 3.5(δ), 7.3, και 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7.2) της ΣΠ καταλείπεται ότι αποτελεί υποχρέωση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. να 
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μεριμνήσει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, για την πλήρη εκπλήρωση των Έργων Αποκατάστασης 
του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τους σκοπούς του 
Άρθρου 3.5 (δ) της ΣΠ. 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 

1. Υπέρ της ενιαίας ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης Παραχώρησης του Ελληνικού 
Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με τον κυρωτικό νόμο 4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39), 
όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και περί άρσεως της ασάφειας 
όσον αφορά την παρ. 2 του Παραρτήματος 16.2 της ΣΠ, χρήζουσας είτε 
τροποποιήσεως εκ των Μερών της Σύμβασης Παραχώρησης, ως ανωτέρω, είτε 
αξιοποίησης της δυνατότητας εφαρμογής του Άρθρου 30.2 της ΣΠ για συναίνεση σε μη 
συμμόρφωση στην περίπτωση επιβολής των ποινικών ρητρών για το διάστημα μεταξύ 
36 και 48 μηνών από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος της ΣΠ, ώστε να καταστεί 
σύμφωνη η διαδικασία με το γράμμα και το σκοπό του Άρθρου 3.5(δ) της ΣΠ, όπως 
επίσης το γράμμα και εν γένει το σκοπό της ΣΠ. 

 

2. Αρνητικώς περί του αιτήματος της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., αναφορικά με τη μεταφορά του 
Κόστους Αναφοράς των 20.000.000 ευρώ από την υπ’ αρ. 3η Υποχρεωτική Επένδυση, 
ενταγμένη στις Πρώτες Υποχρεωτικές Επενδύσεις Προτεραιότητας IΙ, προς την 
επέκταση λιμενικής υποδομής του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων, καθώς το αίτημα 
δεν είναι επιτρεπτό, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα, από τη ΣΠ. 

 

 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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ΔΕΣΜEΥΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 1/2018 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  3 5 η
 

 
Περί υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων για τη 

θαλάσσια περιοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου 

 

Την 24η Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 

Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 35η Συνεδρίασή τους στα 

γραφεία της Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου Παναγιώτη – Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν 

απόφαση επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης (Η.Δ.). Η απόφαση έκδοσης της 

παρούσας οδηγίας ελήφθη κατόπιν εξέτασης του 8ου Θέματος της Η.Δ. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος  Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης  Εισηγητής 

4. Χλωμούδης Κωνσταντίνος  Μέλος 

5. Γεωργίου Βασίλειος  Μέλος 

6. Γρίνος Σπυρίδων  Μέλος 

7. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
Ουδείς  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 

 

 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α 

Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Τ Ι Κ Η  Α Ρ Χ Η  Λ Ι Μ Ε Ν Ω Ν 

R E G U L A T O R Y  A U T H O R I T Y  F O R  P O R T S 

Γ ρ.  Λ α μπ ρά κ η  1 5 0,  1 8 5 35  Π ε ι ρ α ιά ς  

Τη λ. :  2 1 0 - 41 9 1 96 6  F a x :  2 1 0 - 41 9 1 88 8 

e-mail:   info@raports.gr  
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ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσης οδηγίας αποτελεί η επεξήγηση και εξειδίκευση των αρχών που θέτει 
η απόφαση ΣτΕ 177/2018 και οι αποφάσεις Ρ.Α.Λ. 57/2018 και 59/2018 σχετικά με τις 
υπηρεσίες διαχείρισης και ευκολιών υποδοχής στερεών και υγρών αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων και η παροχή υποδείξεων περί των σύννομων πρακτικών παροχής των 
εν λόγω υπηρεσιών στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου (εφεξής Δ.Λ.Τ. Πύργου). 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

1) Στις 17/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 419/18.07.17) κοινοποιήθηκε στη Ρ.Α.Λ. επιστολή, 
της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας (εφεξής ΕΕΚΦΝ) 
προς τον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. Πύργου, με την οποία ενημερώθηκε η Αρχή για φερόμενη 
αναμόρφωση των τιμολογίων «…με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα τέλη σε ασυνήθιστα-
εξωφρενικά ποσά από 100% έως 3.000%...» των εν θέματι υπηρεσιών και 
παρακαλείται(Δ.Λ.Τ. Πύργου) «…όπως μην προχωρήσετε στην εφαρμογή της 
Απόφασης, επανεξετάζοντας το θέμα…». 

2) Στις 13/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 483/13.10.17) εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς το 
Δ.Λ.Τ. Πύργου, με την οποία, στα πλαίσια ερεύνης της Αρχής σε λιμενικές υπηρεσίες 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, εζητήθησαν από το 
Δ.Λ.Τ. Πύργου: 

i) Αναλυτική και τεκμηριωμένη ενημέρωση για τον τρόπο υπολογισμού του ύψους 
των τελών που επιβάλλονται στον λιμένα αρμοδιότητάς του Δ.Λ.Τ. Πύργου, για τα 
υγρά και στερεά απόβλητα που παράγονται από τα πλοία ξεχωριστά για εκάστη 
κατηγορία αποβλήτων, για τα τελευταία τρία (3) έτη, σύμφωνα με την ΚΥΑ 
8111.1/41/09. 

ii) Σχέδια παραλαβής και Διαχείρισης Στερεών και Υγρών Αποβλήτων που διαθέτει το 
Δ.Λ.Τ. Πύργου και βρίσκονται εν ισχύ σε ηλεκτρονική μορφή και έντυπη μορφή. 

3) Στις 23/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 762/24.11.17) εστάλη προς τον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ. 
επιστολή, της ΕΕΚΦΝ με την οποία ετίθετο εκ νέου το ζήτημα, της ανωτέρω (με αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ 419/18.07.17) επιστολής,για την προσήκουσα διερεύνησή του. 

4) Στις 04/12/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 586/04.12.17)εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς την 
ΕΕΚΦΝ με την οποία ενημερώνει ότι η Ρ.Α.Λ. ευρίσκεται σε διαδικασία διερεύνησης και 
συλλογής στοιχείων του εν λόγω θέματος. 

5) Στις 19/01/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 19/19.01.18), σε συνέχεια της από 13.10.2017 
προαναφερθείσας επιστολής Ρ.Α.Λ. προς Δ.Λ.Τ. Πύργου και ύστερα από συνεχείς 
τηλεφωνικές οχλήσεις, εστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς το Δ.Λ.Τ. Πύργου με την οποία 
εζητήθησαν εκ νέου τα ανωτέρω στοιχεία και τονίσθηκε η υποχρέωση του Δ.Λ.Τ. 
Πύργου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 112-114 του Ν.4389/2016, και την 
άμεση απάντηση, καθώς είχε παρέλθει προ πολλού το εύλογο χρονικό περιθώριο 
απάντησης. 

6) Το Δ.Λ.Τ. Πύργου ουδέποτε ανταποκρίθηκε στις επιστολές της Ρ.Α.Λ. και έως σήμερα 
δεν έχει απαντήσει ή αποστείλει τα ως άνω αιτούμενα στοιχεία. 
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H προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος απολαμβάνει 
συνταγματικού επιπέδου προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη και δια την οποία 
λαμβάνεται προληπτικά και κατασταλτικά μέριμνα, δίχως να αναμένεται να επέλθουν 
τυχόν δυσμενείς συνέπειες που υποβαθμίζουν το περιβάλλον. Η υπηρεσία παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων αποτελεί την υπηρεσία που 
μετουσιώνει στους λιμένες την υποχρέωση προστασίας του φυσικού, πολιτιστικού και 
οικιστικού περιβάλλοντος. 

Το Δ.Λ.Τ. Πύργου αποτελεί τον υπεύθυνο και αρμόδιο φορέα για την παροχή της υπηρεσίας 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στην περιοχή 
αρμοδιότητάς του και οφείλει να ενεργεί προληπτικά όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σύμφωνα με την 
αρχή της πρόληψης. H μη ύπαρξη οικονομοτεχνικής - κοστολογικής μελέτης από πλευράς 
του Δ.Λ.Τ. Πύργου επί των τελών δύναται να οδηγήσει σε ακύρωση της όποιας ή όποιων 
διοικητικών πράξεων, ή οιονδήποτε άλλων πράξεων, περιβληθούν τα τέλη διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, δημιουργώντας κατά αυτό τον τρόπο 
κενό δικαίου και ουσιώδη προβλήματα στην παροχή της εν λόγω, ιδιαιτέρως ευαίσθητης 
για το περιβάλλον και την λειτουργία του λιμένα, υπηρεσίας. 

Εν όψει των ανωτέρω και ιδίως της μη αποστολής στοιχείων από το Δ.Λ.Τ. Πύργου, 
υποδεικνύουμε όπως αυτό διενεργήσει επίκαιρη οικονομοτεχνική - κοστολογική μελέτη, η 
οποία θα αιτιολογεί και τεκμηριώνει επαρκώς το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας για 
όλες τις περιπτώσεις τιμολόγησης και την τυχόν αναπροσαρμογή του, σύμφωνα i) με το 
στοιχείο της ανταποδοτικότητας που διέπει το τέλος παραλαβής και διαχείρισης 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων και ii) το αιτιολογικό της απόφασης 177/2018 
ΣτΕ και υποβολή του συνόλου του φακέλου στα αρμόδια όργανα για τις περαιτέρω νόμιμες 
και δέουσες ενέργειές τους, καθότι: 

i.  Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 εδ. α και β του Ν.4389/2016 (Ρυθμιστικές 
αρμοδιότητες) 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…, του συμφωνημένου επιπέδου 
εξυπηρέτησης…» και «β) την τήρηση των υποχρεώσεων των λιμένων στο πλαίσιο της 
σχετικής κείμενης - εθνικής και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, σε σχέση με δημόσιες 
συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης…». 

ii. Σύμφωνα με το Άρθρο 24 παρ. 1 περ. 1 του Συντάγματος «Η προστασία του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του 
καθενός. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα 
προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας». Ήτοι, το 
φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον έχει αναχθεί σε αυτοτελές έννομο αγαθό, 
προστατευόμενο από την Πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, το ίδιο το Σύνταγμα προβλέπει 
ρητά την υποχρέωση αυτή. 

iii. Η υποχρέωση αυτή αναφέρεται μεν με αρχικό αποδέκτη το Κράτος. Ωστόσο το Κράτος 
ενεργεί τόσο σε επίπεδο κεντρικής όσο και σε επίπεδο περιφερειακής-τοπικής 
διοίκησης. Επομένως περιλαμβάνει κάθε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 

iv. Κάθε Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί σύμφωνα με το Άρθρο 21 
παρ. 5 Ν.2932/2001 «…ανώνυμη εταιρεία κοινής ωφέλειας με σκοπό την εξυπηρέτηση 
του δημόσιου συμφέροντος, τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Εμπορικής 
Ναυτιλίας και διέπεται συμπληρωματικά από τις διατάξεις του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 
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144 Α'), τις διατάξεις του β.δ. 14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 
154 Α'), όπως κάθε φορά ισχύουν». 

v. Οι Ο.Λ. Α.Ε. και τα Λιμενικά Ταμεία υπέχουν υποχρέωση για την παροχή υπηρεσίας 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς τους δια της υπάρξεως εγκεκριμένου Σχεδίου 
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων (Άρθρο 5 ΚΥΑ 8111.1/41/2009), επί τη βάσει 
του οποίου η παρεχόμενη υπηρεσία ερείδεται. Δια την προσήκουσα και ορθή 
εφαρμογή της ανωτέρω υποχρέωσης, οι Ο.Λ. Α.Ε. και τα Λιμενικά Ταμεία δύνανται να 
προκηρύσσουν διαγωνισμούς (υπο) - παραχώρησης της προαναφερθείσας 
παρεχόμενης υπηρεσίας και συνάπτουν τις αντίστοιχες συμβάσεις με τις εταιρείες που 
αναδείχθηκαν, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού. 

vi. Οι εν λόγω παρεχόμενες από τους αναδόχους υπηρεσίες καλύπτονται από 
ανταποδοτικό τέλος το οποίο καταβάλλεται από τους χρήστες των υπηρεσιών, του 
εκάστοτε λιμένος. 

vii. Δια της αποφάσεως 177/2018 του Β’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
ακυρώθηκε εν μέρει η 3122.3-2.1/7842/2017 Κοινή Απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής «Έγκριση τελών παραλαβής και 
διαχείρισης υγρών-στερεών αποβλήτων πλοίων αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένος 
Καβάλας Α.Ε.» και ειδικότερα ως προς το Άρθρο 3 παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και 
Άρθρο 4 παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1 περ. 1. 

viii. Στο αιτιολογικό της ανωτέρω αποφάσεως του ΣτΕ, παρ. 8 και 9, αναφέρονται τα 
ακόλουθα: 

«8. Επειδή, εξάλλου, η απόφαση για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών, όπως είναι 
το κατά την προπαρατεθείσα 8111.1/41/2009 ΚΥΑ ένδικο τέλος, η επιβολή του οποίου 
προβλέπεται προς αντιμετώπιση των δαπανών των παρεχομένων από τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις υπηρεσιών παραλαβής, επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των 
παραγομένων σε πλοία αποβλήτων, ελέγχεται από της απόψεως της υπάρξεως μίας, 
κατά προσέγγιση, αναλογικής σχέσεως μεταξύ προβλεπομένων εσόδων και εξόδων των 
σχετικών υπηρεσιών, η υποχρέωση δε καταβολής του τέλους ούτε την πραγματική 
χρησιμοποίηση της υπηρεσίας στην συγκεκριμένη περίπτωση προϋποθέτει κατ’ 
ανάγκην ούτε την ακριβή αντιστοιχία μεταξύ ύψους τέλους και κόστους παρεχομένης 
υπηρεσίας, αφού αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιμότητα) παροχής της υπηρεσίας και η 
κατ’ αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος που καταβάλλουν οι χρήστες της. Για 
την διενέργεια του ως άνω ελέγχου περί την συνδρομή του στοιχείου της 
«ανταποδοτικότητας» απαιτείται η σχετική κανονιστική απόφαση να αιτιολογείται 
επαρκώς, είτε στο κείμενό της είτε με αναφορά στα στοιχεία που την συνοδεύουν, με 
την παράθεση, εν όψει επικαίρων διαπιστώσεων και συγκεκριμένων, αναγομένων στο 
έτος, στο οποίο αφορά η απόφαση καθορισμού, στοιχείων, των προβλεπομένων 
εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά τον χρόνο, στον οποίο αφορά 
η απόφαση αυτή (πρβλ. ΣτΕ 2340/2017, 550, 343/2016, 60/2010 επταμ., 3184/2008 
επταμ.)». 

«9. Επειδή, στο προοίμιο της προσβαλλομένης αποφάσεως μνημονεύονται η 3122.3- 
01.01/20763/17-5-2015 «απόφαση» του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού περί εγκρίσεως του Σχεδίου Παραλαβής και 
Διαχειρίσεως Αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις 
αρμοδιότητας της «......» καθώς και το ../7-1-2015 έγγραφο, με το οποίο η εν λόγω 
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εταιρεία είχε αποστείλει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, μεταξύ άλλων, την ./19η 
συνεδρ./6-10-2014 πράξη του Διοικητικού της Συμβουλίου περί εγκρίσεως των 
Τιμολογίων Παραλαβής και Διαχειρίσεως Αποβλήτων των ως άνω πλοίων με 
περιεχόμενο ταυτόσημο με αυτό της προσβαλλομένης αποφάσεως. Ούτε, όμως, στο 
σώμα της προσβαλλομένης αποφάσεως ούτε σε κάποιο από τα ως άνω έγγραφα, στα 
οποία αυτή παραπέμπει, ούτε στα λοιπά έγγραφα της δικογραφίας που απεστάλησαν 
στο Δικαστήριο υφίσταται οιοδήποτε στοιχείο, από το οποίο να προκύπτει ότι για τον 
καθορισμό των ενδίκων τελών ελήφθη υπ’ όψιν καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κόστος 
παροχής των επιμάχων υπηρεσιών παραλαβής και διαχειρίσεως των αποβλήτων που 
παράγονται σε πλοία καταπλέοντα στην περιοχή αρμοδιότητας της «Ο.Λ.ΚΕ.», εφ’ όσον 
σε κανένα από τα ως άνω στοιχεία του φακέλου δεν παρατίθενται, και μάλιστα ενόψει 
επικαίρων διαπιστώσεων, σχετικά οικονομικά μεγέθη, από τα οποία να καταδεικνύεται 
εν προκειμένω η ύπαρξη μιας κατά προσέγγιση αναλογικής σχέσεως εσόδων και 
εξόδων και, συνακολούθως, το συμβατό της συγκεκριμένης επιλογής του κανονιστικού 
νομοθέτη προς την αρχή της ανταποδοτικότητας». 

ix. Σύμφωνα με το αιτιολογικό της 177/2018 αποφάσεως του Β΄ τμήματος του ΣτΕ 
απαιτείται η σχετική κανονιστική απόφαση επιβολής των τελών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων να αιτιολογείται επαρκώς 
σχετικά με τη συνδρομή του στοιχείου της «ανταποδοτικότητας», παράλληλα δε, να 
προκύπτει ότι για τον καθορισμό των ενδίκων τελών ελήφθη υπ’ όψιν καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο το κόστος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

x. Ανάλογη υποχρέωση αιτιολογημένης τεκμηρίωσης σχετικά με τη συνδρομή του 
στοιχείου της «ανταποδοτικότητας» του ύψους του τέλους συλλογής και διαχείρισης 
αποβλήτων υπέχουν και τα Λιμενικά Ταμεία. 

xi. Από την έρευνα που πραγματοποίησε η Ρ.Α.Λ. στον κόμβο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, βρήκε την υπ’ 
αριθμ. πρωτ. 1850/05.07.2017 (ΑΔΑ: 6ΩΡ4ΟΛΚΑ-Λ0Ν) προμήθεια απευθείας ανάθεσης 
για τις υπηρεσίες ευκολιών υποδοχής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων, και την υπ’ αριθμ. 159/08.09.2017 Απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ. 
Πύργου (ΑΔΑ: ΩΩΣΑΟΛΚΑ-1ΛΩ), περί εγκρίσεως των τελών στερεών και υγρών 
αποβλήτων, από τη μελέτη των οποίων ουδεμία αιτιολόγηση υφίσταται σχετικά με τη 
συνδρομή του στοιχείου της ανταποδοτικότητας ή διαφαίνεται να ελήφθη υπ’ όψιν 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο το κόστος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών. 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 

    

 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

463 

 

Παράρτημα Δ: Απολογιστικά Οικονομικά Στοιχεία 2018 

 

Πίνακας Δ.1: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εσόδων 2018  

Ι. ΕΣΟΔΑ 

 ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚ
Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΣΟΔΩΝ 2018 

3000 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. 

705.300,00 741.453,75 

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 695.000,00 725.024,47 

3290 
Έσοδα από προσφορά λοιπών 
υπηρεσιών 

695.000,00 725.024,47 

3299 
Έσοδα από προσφορά λοιπών 
υπηρεσιών που δεν κατονομάζονται 
ειδικά 695.000,00 725.024,47 

3500 
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από 
κεφάλαια, κινητές αξίες και λοιπές 
περιπτώσεις 

10.300,00 16.429,28 

3510 Τόκοι κεφαλαίων 10.300,00 16.429,28 

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 10.300,00 16.429,28 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 160.000,00 131.613,52 

5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 150.000,00 131.613,52 

5299 
Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και 
λοιπών φορέων 

150.000,00 131.613,52 

5500 Επιστροφές χρημάτων 10.000,00 0,00 

5510 
Επιστροφή χρημάτων για 
τακτοποίηση Χ.Ε. και προκαταβολών 

5.000,00 0,00 

5511 
Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση 
χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής 5.000,00 0,00 

5520 
Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν 
χωρίς να οφείλονται 5.000,00 0,00 

5521 
Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, 
βοηθημάτων και αποζημιώσεων που 
καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5.000,00 0,00 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο   Ε Σ Ο Δ Ω Ν 865.300,00 873.067,27 
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Πίνακας Δ.2: Αναλυτικός Προϋπολογισμός και Απολογισμός Εξόδων 2018 

ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 715.200,00 715.200,00 341.264,87 

0200 
Αμοιβές   πολιτικών 
υπαλλήλων (τακτικοί & 
Ι.Δ.Α.Χ.)  

434.400,00 434.400,00 250.282,57 

0210 Βασικός μισθός 403.000,00 403.000,00 234.473,99 

0211 
Βασικός μισθός τακτικών 
(μονίμων, αιρετών, 
μετακλητών με θητεία) 

403.000,00 403.000,00 234.473,99 

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 7.000,00 7.000,00 2.848,58 

0224 Οικογενειακή παροχή 7.000,00 5.500,00 2.660,28 

0227 Προσωπική Διαφορά 0,00 1.500,00 188,30 

0230 Γενικά τακτικά επιδόματα 5.000,00 5.000,00 0,00 

0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 5.000,00 5.000,00 0,00 

0260 
Πρόσθετες και παρεχόμενες 
παροχές  

19.400,00 19.400,00 12.960,00 

0261 
Αποζημίωση για υπερωριακή 
εργασία 

5.000,00 5.000,00 0,00 

0264 
Αποζημίωση μελών 
συλλογικών οργάνων 

14.400,00 14.400,00 12.960,00 

0400 
Αμοιβές όσων εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίες 

64.400,00 64.400,00 29.133,25 

0410 
Με την ιδιότητα των 
ελευθέρων επαγγελματιών 

4.200,00 14.200,00 6.384,15 

0411 

Αμοιβές νομικών, που 
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία 

2.000,00 12.000,00 5.123,75 

0412 

Αμοιβές τεχνικών, που 
εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελματία. 

800,00 800,00 0,00 

0419 
Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν 
ειδικές υπηρεσίες με την 

1.400,00 1.400,00 1.260,40 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

ιδιότητα ελευθέρων 
επαγγελματιών 

0430 
Με την ιδιότητα νομικού 
προσώπου 

60.200,00 50.200,00 22.749,10 

0431 
Αμοιβές και προμήθειες 
τραπεζών  

200,00 200,00 180,19 

0433 

Αμοιβή νομικών προσώπων ή 
οργανισμών για τη 
μηχανογραφική επεξεργασία 
στοιχείων. 

2.000,00 2.000,00 0,00 

0439 
Λοιπές αμοιβές νομ. 
προσώπων που εκτελούν 
ειδ.υπηρεσίες  

58.000,00 48.000,00 22.568,91 

0500 

Συμμετοχή  του  Ν.Π.Δ.Δ.  
στην  κοινωνική  πρόνοια, 
ασφάλιση,  εκπαίδευση  και  
υγεία  των  υπαλλήλων κλπ 

187.000,00 187.000,00 57.498,17 

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 2.000,00 2.000,00 1.913,76 

0541 
Δαπάνες επιμόρφωσης 
υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 

2.000,00 2.000,00 1.913,76 

0560 
Εργοδοτικές εισφορές για την 
κοινωνική ασφάλιση 

185.000,00 185.000,00 55.584,41 

0561 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για 
μισθωτούς α)ιδ.δικαίου β)δημ 
δικαίου (από 1.1.11) 

35.000,00 35.000,00 15.444,62 

0562 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για 
μισθωτούς ασφαλισμένους 
δημοσίου (έως 31.12.10) 

119.000,00 119.000,00 39.514,38 

0563 
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. 
οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δημ 
δικαίου (από 1.1.11) 

10.000,00 10.000,00 0,00 

0564 

Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. 
οργαν.για μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου 
(έως 31.12.10) 

5.000,00 5.000,00 271,92 

0565 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 
α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου 
(από 1.1.11) 

5.000,00 5.000,00 0,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

0566 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ 

για μισθωτούς ασφαλισμένους 
δημοσίου (έως 31.12.10) 

4.000,00 4.000,00 353,49 

0567 

Λοιπές εισφορές για την 
κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς με σχέση εργασίας: 
α. ιδιωτικού δικαίου και β. 
δημοσίου δικαίου που είτε 
έχουν προσληφθεί μετά την 
1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 
31.12.2016 βάσει ειδικών 
διατάξεων σε ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς 
λοιπών ασφαλιστικών 
οργανισμών πλην Δημοσίου 

4.000,00 4.000,00 0,00 

0568 

Λοιπές εισφορές για την 
κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς ασφαλισμένους 
Δημοσίου(με σχέση εργασίας 
δημοσίου δικαίου και 
ημερομηνία διορισμού έως 
31.12.2010) 

3.000,00 3.000,00 0,00 

0700 Πληρωμές  για  μετακινήσεις   14.900,00 14.900,00 3.455,49 

0710 
Οδοιπορικά έξοδα για 
μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

6.700,00 6.700,00 515,49 

0711 
Εξοδα μετακίνησης στο 
εσωτερικό υπαλλήλων 

4.000,00 4.000,00 290,50 

0715 Έξοδα διανυκτέρευσης 2.500,00 2.500,00 224,99 

0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 200,00 200,00 0,00 

0720 
Ημερήσια αποζημίωση για 
μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

2.000,00 2.000,00 140,00 

0721 
Ημερήσια αποζημίωση 
μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στο 
εσωτερικό 

1.500,00 1.500,00 140,00 

0724 
Ημερήσια αποζημίωση 
μετακ.για εκπαίδευση στο 
εσωτερικό 

500,00 500,00 0,00 

0730 Πληρωμές για αποστολή ή 4.700,00 4.700,00 2.250,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό 

0731 

 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση 
υπηρεσίας υπαλλήλων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και 
αντίστροφα 

2.000,00 2.000,00 1.850,00 

0732 

Ημερήσια αποζημίωση 
μετακίνησης για εκτέλεση 
υπηρεσίας υπαλλήλων από το 
εσωτερικό στο εξωτερικό ή και 
αντίστροφα 

1.000,00 1.000,00 400,00 

0737 
 Έξοδα κίνησης για την 
αποστολή υπαλλήλων στο 
εξωτερικό για εκπαίδευση  

1.500,00 1.500,00 0,00 

0739 
Λοιπές πληρωμές για 
μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός 
της χώρας 

200,00 200,00 0,00 

0740 
Πληρωμές  για αποστολή ή 
μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό (συνέχεια)  

1.500,00 1.500,00 550,00 

0741 
 Έξοδα διανυκτέρευσης 
εξωτερικού υπαλλήλων  

1.500,00 1.500,00 550,00 

0800 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

14.500,00 14.500,00 895,39 

0820 
Μεταφορές προσώπων και 
αγαθών 

200,00 200,00 31,04 

0829 Λοιπές μεταφορές 200,00 200,00 31,04 

0830 Επικοινωνίες 4.500,00 1.000,00 94,02 

0831 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 500,00 94,02 

0832 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 
τηλετυπικά τέλη εσωτερικού. 

2.000,00 400,00 0,00 

0834 
Έξοδα τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων κ.λπ 

2.000,00 100,00 0,00 

0850 Δημόσιες σχέσεις 3.000,00 6.500,00 695,93 

0857 
Οργάνωση συνεδρίων, 
συμμετοχή σε συνέδρια. 

1.500,00 5.000,00 0,00 

0859 
Λοιπές δαπάνες δημόσιων 
σχέσεων 

1.500,00 1.500,00 695,93 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

0870 
Συντήρηση και επισκευή 
μονίμων εγκαταστάσεων 

1.000,00 1.000,00 74,40 

0879 

Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 
(περιλαμβάνονται  
διάφορα) 

1.000,00 1.000,00 74,40 

0880 
Συντήρηση και επισκευή 
μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού 

1.000,00 1.000,00 0,00 

0889 
Συντήρηση και επισκευή 
λοιπού εξοπλισμού 

1.000,00 1.000,00 0,00 

0890 Λοιπές δαπάνες 4.800,00 4.800,00 0,00 

0891 
Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά 
και βιβλιοδετήσεις. 

1.500,00 1.500,00 0,00 

0894 
Δικαστικά-συμβολαιογραφικά 
έξοδα 

1.800,00 1.800,00 0,00 

0899 Λοιπές δαπάνες 1.500,00 1.500,00 0,00 

1000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 

12.300,00 12.300,00 3.421,68 

1200 

Εξοπλισμός γραφείων, 
εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από 
την προμήθεια επίπλων και 
σκευών) 

4.800,00 4.800,00 1.488,35 

1250 
Προμήθεια βιβλίων και 
εντύπων γενικά 

800,00 800,00 0,00 

1259 
Προμήθεια βιβλίων, 
περιοδικών,εφημερίδων και 
λοιπών εκδόσεων 

800,00 800,00 0,00 

1260 
Προμήθεια γραφικής ύλης (και 
μικροαντικειμένων γραφείου 
γενικά) 

4.000,00 4.000,00 1.488,35 

1261 
Προμήθεια γραφικής ύλης και 
μικροαντικειμένων γραφείου 
γενικά 

4.000,00 4.000,00 1.488,35 

1300 
Είδη υγιεινής , καθαριότητας 
και ευπρεπισμού 

700,00 700,00 0,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

1310 
Υγειονομικό και φαρμακευτικό 
υλικό 

200,00 200,00 0,00 

1311 
Προμήθεια υγειονομικού 
υλικού  

100,00 100,00 0,00 

1312 
Προμήθεια φαρμακευτικού 
υλικού  

100,00 100,00 0,00 

1380 
Είδη καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

500,00 500,00 0,00 

1381 
Προμήθεια ειδών 
καθαριότητας και 
ευπρεπισμού 

500,00 500,00 0,00 

1400 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. 
ΧΡΗΣΗΣ 

2.000,00 2.000,00 0,00 

1410 
Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

500,00 500,00 0,00 

1413 
Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων γενικά 

500,00 500,00 0,00 

1420 
Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

500,00 500,00 0,00 

1429 
Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων 

500,00 500,00 0,00 

1430 

Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής κάθε είδους 
μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού 

1.000,00 1.000,00 0,00 

1439 

Προμήθεια ειδών συντήρησης 
και επισκευής κάθε είδους 
μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού 

1.000,00 1.000,00 0,00 

1700 

Προμήθεια υλικού 
εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, 
τυπογραφικών και λοιπών 
εργασιών. 

2.300,00 2.300,00 1.933,33 

1710 
Προμήθεια υλικού 
εκτυπώσεων και 

2.000,00 2.000,00 1.933,33 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

βιβλιοδετήσεων 

1719 
Προμήθεια υλικού 
εκτυπώσεων και 
βιβλιοδετήσεων 

2.000,00 2.000,00 1.933,33 

1730 
Προμήθεια φωτογραφικών και 
φωτοτυπικών υλικών 

300,00 300,00 0,00 

1731 
Προμήθεια φωτογραφικού και 
φωτοτυπικού υλικού 

300,00 300,00 0,00 

1800 
Διάφορες προμήθειες που 
δεν περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω κατηγορίες 

2.500,00 2.500,00 0,00 

1890 Διάφορες προμήθειες 2.500,00 2.500,00 0,00 

1899 
Λοιπές προμήθειες που δεν 
κατονομάζονται ειδικά  

2.500,00 2.500,00 0,00 

3000 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ 
ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ 
ΕΣΟΔΑ 

150.000,00 150.000,00 135.422,18 

3300 
Αποδόσεις εσόδων που 
εισπράχθηκανυπερ τρίτων 

150.000,00 150.000,00 135.422,18 

3390 

Αποδοση των εισπράξεων που 
έγιναν για λογαριασμό του 
Δημοσίου, Απκεντρωμένων 
Δημόσιων Υπηρεσιών, Λοιπών 
ΝΠ, Ειδικών Λογαριασμών, 
Οργανισμών και Φυσικών 
Πρωσώπων 

150.000,00 150.000,00 135.422,18 

3399 Λοιπές αποδόσεις 150.000,00 150.000,00 135.422,18 

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 66.500,00 66.500,00 59.441,08 

7100 
Προμήθεια αγαθών διαρκούς 
χρήσης 

66.500,00 66.500,00 59.441,08 

7110 
Προμήθεια επίπλων και 
ηλεκτρικών συσκευών 

20.000,00 6.000,00 5.832,96 

7111 Προμήθεια επίπλων 20.000,00 6.000,00 5.832,96 

7120 
Προμήθεια μηχανικού 
εξοπλισμού Υπηρεσιών 

46.500,00 60.500,00 53.608,12 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟ 

ΓΙΣΜΟΣ 2018 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣ

Η ΠΟΥ ΜΕ 
ΑΝΑΜΟΡ 

ΦΩΣΕΙΣ 2018 

ΑΠΟΛΟΓΙ 
ΣΤΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΞΟΔΩΝ 

2018 

7123 

Προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών,λογισμικού και 
λοιπού συναφούς  
βοηθητικού εξοπλισμού 

42.500,00 52.900,00 46.225,32 

7124 
Προμήθεια φωτοτυπικών 
μηχανημάτων 

2.500,00 5.000,00 4.860,80 

7129 
Προμήθεια λοιπών μηχανών 
γραφείου 

1.500,00 2.600,00 2.522,00 

  
Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Σ Υ Ν Ο Λ Ο                          
E Ξ Ο Δ Ω Ν 

944.000,00 944.000,00 539.549,81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων                                                                                       Έκθεση Πεπραγμένων 2018 

472 

 

Παράρτημα Ε: Αναλυτικός Προϋπολογισμός Έτους 2019 

 

Ι. ΕΣΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΣΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

3000 
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. 

715.000,00 

3200 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 705.000,00 

3290 Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών 705.000,00 

3299 
Έσοδα από προσφορά λοιπών υπηρεσιών που δεν 
κατονομάζονται ειδικά 705.000,00 

3500 
Πρόσοδοι του Ν.Π.Δ.Δ. από κεφάλαια, κινητές αξίες και 
λοιπές περιπτώσεις 

10.000,00 

3510 Τόκοι κεφαλαίων 10.000,00 

3511 Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες 10.000,00 

5000 ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ 130.000,00 

5200 Έσοδα υπέρ Δημοσίου και Τρίτων 120.000,00 

5299 Έσοδα υπέρ Ανεξάρτητων Αρχών και λοιπών φορέων 120.000,00 

5500 Επιστροφές χρημάτων 10.000,00 

5510 
Επιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση Χ.Ε. και 
προκαταβολών 

5.000,00 

5511 
Eπιστροφή χρημάτων για τακτοποίηση χρηματικών 
ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00 

5520 
Επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν χωρίς να 
οφείλονται 5.000,00 

5521 
Επιστροφή αποδοχών, συντάξεων, βοηθημάτων και 
αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται 5.000,00 

  Σ Υ Ν Ο Λ Ο  Ε Σ Ο Δ Ω Ν 845.000,00 
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ΙΙ. ΕΞΟΔΑ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0000 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 684.500,0 

0200 Αμοιβές πολιτικών υπαλλήλων (τακτικοί & Ι.Δ.Α.Χ.)  426.700,0 

0210 Βασικός μισθός 390.000,0 

0211 
Βασικός μισθός τακτικών (μονίμων, αιρετών, 
μετακλητών με θητεία) 

390.000,0 

0220 Γενικά τακτικά επιδόματα 7.000,0 

0224 Οικογενειακή παροχή 7.000,0 

0227 Προσωπική Διαφορά 0,0 

0230 Γενικά τακτικά επιδόματα 5.000,0 

0238 Επίδομα θέσης ευθύνης 5.000,0 

0260 Πρόσθετες και παρεχόμενες παροχές  24.700,0 

0261 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία 10.000,0 

0264 Αποζημίωση μελών συλλογικών οργάνων 14.700,0 

0400 Αμοιβές όσων εκτελούν ειδικές υπηρεσίες 80.500,00 

0410 Με την ιδιότητα των ελευθέρων επαγγελματιών 35.000,00 

0411 
Αμοιβές νομικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

30.000,00 

0412 
Αμοιβές τεχνικών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με 
την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 

3.000,00 

0419 
Αμοιβές λοιπών, που εκτελούν ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα ελευθέρων επαγγελματιών 

2.000,00 

0430 Με την ιδιότητα νομικού προσώπου 45.500,00 

0431 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών  500,00 

0433 
Αμοιβή νομικών προσώπων ή οργανισμών για τη 
μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων 

5.000,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0439 
Λοιπές αμοιβές νομ. προσώπων που εκτελούν 
ειδ.υπηρεσίες  

40.000,00 

0500 
Συμμετοχή του Ν.Π.Δ.Δ. στην κοινωνική πρόνοια, 
ασφάλιση, εκπαίδευση και υγεία των υπαλλήλων κλπ 

145.000,00 

0540 Δαπάνες εκπαίδευσης 8.500,00 

0541 Δαπάνες επιμόρφωσης υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. 8.500,00 

0560 Εργοδοτικές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση 136.500,00 

0561 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς α)ιδ.δικαίου β)δημ 
δικαίου (από 1.1.11) 

25000,00 

0562 
Εισφορές στον ΕΦΚΑ για μισθωτούς ασφαλισμένους 
δημοσίου (έως 31.12.10) 

95000,00 

0563 
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.α)ιδ.δικαίου β)δημ 
δικαίου (από 1.1.11) 

5000,00 

0564 
Εισφορές σε λοιπούς ασφαλ. οργαν.για μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10) 

2500,00 

0565 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ α)ιδ.δικαίου β)δημ δικαίου 
(από 1.1.11) 

2500,00 

0566 
Εργοδ.εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ για μισθωτούς 
ασφαλισμένους δημοσίου (έως 31.12.10) 

2000,00 

0567 

Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς με σχέση εργασίας: α. ιδιωτικού δικαίου και 
β. δημοσίου δικαίου που είτε έχουν προσληφθεί μετά 
την 1.1.2011 είτε υπάγονταν μέχρι 31.12.2016 βάσει 
ειδικών διατάξεων σε ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό 
καθεστώς λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών πλην 
Δημοσίου 

2000,00 

0568 

Λοιπές εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση για 
μισθωτούς ασφαλισμένους Δημοσίου(με σχέση 
εργασίας δημοσίου δικαίου και ημερομηνία διορισμού 
έως 31.12.2010) 

2500,00 

0700 Πληρωμές για μετακινήσεις  20.200,00 

0710 
Οδοιπορικά έξοδα για μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

8200,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0711 Εξοδα μετακίνησης στο εσωτερικό υπαλλήλων 4000,00 

0715 Έξοδα διανυκτέρευσης 3500,00 

0719 Λοιπά έξοδα μετακίνησης 700,00 

0720 
Ημερήσια αποζημίωση για μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εσωτερικό 

5000,00 

0721 
Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκτέλεση υπηρ.στο 
εσωτερικό 

4500,00 

0724 
Ημερήσια αποζημίωση μετακ.για εκπαίδευση στο 
εσωτερικό 

500,00 

0730 
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό 

5500,00 

0731 
 Έξοδα κίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων από 
το εσωτερικό στο εξωτερικό ή και αντίστροφα 

2500,00 

0732 
Ημερήσια αποζημίωση μετακίνησης για εκτέλεση 
υπηρεσίας υπαλλήλων από το εσωτερικό στο εξωτερικό 
ή και αντίστροφα 

1500,00 

0737 
 Έξοδα κίνησης για την αποστολή υπαλλήλων στο 
εξωτερικό για εκπαίδευση 

1500,00 

0739 
Λοιπές πληρωμές για μετακινήσεις υπαλλήλων εκτός της 
χώρας 

1200,00 

0740 
Πληρωμές για αποστολή ή μετακίνηση υπαλλήλων στο 
εξωτερικό (συνέχεια)  

1500,00 

0741  Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού υπαλλήλων  1500,00 

0800 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 12.100,00 

0820 Μεταφορές προσώπων και αγαθών 400,00 

0829 Λοιπές μεταφορές 400,00 

0830 Επικοινωνίες 3000,00 

0831 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 

0832 
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη 
εσωτερικού 

1500,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

0834 Έξοδα τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων κ.λπ 1000,00 

0850 Δημόσιες σχέσεις 3000,00 

0857 Οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε συνέδρια 1500,00 

0859 Λοιπές δαπάνες δημόσιων σχέσεων 1500,00 

0870 Συντήρηση και επισκευή μονίμων εγκαταστάσεων 500,00 

0879 
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων (περιλαμβάνονται διάφορα) 

500,00 

0880 
Συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού 
εξοπλισμού 

500,00 

0889 Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισμού 500,00 

0890 Λοιπές δαπάνες 4700,00 

0891 Εκτυπώσεις, εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις. 2200,00 

0894 Δικαστικά-συμβολαιογραφικά έξοδα 1000,00 

0899 Λοιπές δαπάνες 1500,00 

1000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΑΓΑΘΩΝ. 

14.000,00 

1200 
Εξοπλισμός γραφείων, εργαστηρίων κ.λπ. (εκτός από 
την προμήθεια επίπλων και σκευών) 

2.500,00 

1250 Προμήθεια βιβλίων και εντύπων γενικά. 500,00 

1259 
Προμήθεια βιβλίων, περιοδικών,εφημερίδων και 
λοιπών εκδόσεων 

500,00 

1260 
Προμήθεια γραφικής ύλης (και μικροαντικειμένων 
γραφείου γενικά) 

2000,00 

1261 
Προμήθεια γραφικής ύλης και μικροαντικειμένων 
γραφείου γενικά 

2000,00 

1300 Είδη υγιεινής , καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 

1310 Υγειονομικό και φαρμακευτικό υλικό 250,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

1311 Προμήθεια υγειονομικού υλικού  125,00 

1312 Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού  125,00 

1380 Είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού 250,00 

1381 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 250,00 

1400 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝΤ. ΚΑΙ ΕΠΙΣΚ. ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚ. 
ΧΡΗΣΗΣ 

5.000,00 

1410 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων 

2000,00 

1413 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κτιρίων 
γενικά 

2000,00 

1420 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων 

1000,00 

1429 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής λοιπών 
μονίμων εγκαταστάσεων 

1000,00 

1430 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 
είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

2000,00 

1439 
Προμήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής κάθε 
είδους μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 

2000,00 

1700 
Προμήθεια υλικού εκτυπωτικών, βιβλιοδετικών, 
τυπογραφικών και λοιπών εργασιών 

2.500,00 

1710 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 2000,00 

1719 Προμήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων 2000,00 

1730 Προμήθεια φωτογραφικών και φωτοτυπικών υλικών 500,00 

1731 Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 500,00 

1800 
Διάφορες προμήθειες που δεν περιλαμβάνονται στις 
παραπάνω κατηγορίες 

3.500,00 

1890 Διάφορες προμήθειες 3500,00 

1899 Λοιπές προμήθειες που δεν κατονομάζονται ειδικά  3500,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΕΞΟΔΟΥ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΕ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

2019 

3000 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΡΥΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 

130.000,00 

3300 Αποδόσεις εσόδων που εισπράχθηκανυπερ τρίτων 130000,00 

3390 

Αποδοση των εισπράξεων που έγιναν για λογαριασμό 
του Δημοσίου, Απκεντρωμένων Δημόσιων Υπηρεσιών, 
Λοιπών ΝΠ, Ειδικών Λογαριασμών, Οργανισμών και 
Φυσικών Πρωσώπων 

130000,00 

3399 Λοιπές αποδόσεις 130000,00 

7000 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16.500,00 

7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 16.500,00 

7110 Προμήθεια επίπλων και ηλεκτρικών συσκευών 1000,00 

7111 Προμήθεια επίπλων 1000,00 

7120 Προμήθεια μηχανικού εξοπλισμού Υπηρεσιών 15500,00 

7123 
Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών,λογισμικού και 
λοιπού συναφούς βοηθητικού εξοπλισμού 

10000,00 

7124 Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων 2500,00 

7129 Προμήθεια λοιπών μηχανών γραφείου 3000,00 

  Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ Υ Ν Ο Λ Ο  E Ξ Ο Δ Ω Ν 845.000,00 
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Παράρτημα ΣΤ: Ισολογισμοί Έναρξης και Λήξης 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ

Ποσά�ενάρξεως��

χρήσεως�2018

Γ.ΠΑΓΙΟ��ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Α.ΙΔΙΑ��ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ΙΙ.Ενσώματες�ακιν/σεις Ι.�Κεφάλαιο 1.914.487,52

6.Έπιπλα�και�λοιπός�εξοπλισμός 47.960,30 46.590,44 1.369,86 1.914.487,52

Σύνολο�ακιν/σεων 47.960,30 46.590,44 1.369,86

Σύνολο�ιδίων�κεφαλαίων(ΑΙ) 1.914.487,52

Σύνολο�παγ.ενεργ/κού(ΓΙΙ) 1.369,86

Γ.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Δ.�ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ��ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ� ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες�υποχρεώσεις.

ΙΙ.Απαιτήσεις 1.Προμηθευτές 3.997,68

6.Λογαριασμοί�διαχειρισεως�προκαταβολών 269,51 5.Υποχρεώσεις�απο�φόρους�&�τέλη 341,79

269,51 8.Πιστωτές�διαφοροι 17.707,45

ΙΙΙ.Χρεόγραφα 22.046,92

2.Ομολογίες 1.000.000,00

Μείον:�προβλέψεις�για�υποτίμηση -2.845,72 997.154,28

997.154,28

Σύνολο�υποχρεώσεων�(ΓΙΙ) 22.046,92

IV.Διαθέσιμα

3.Καταθέσεις�όψεως�και�προθεσμίας 890.434,72

890.434,72

Σύνολο�κυκλ.ενεργ/κού(ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV) 1.887.858,51

Ε.�ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ�ΛΟΓ/ΣΜΟΙ�ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ

2.Έσοδα�χρήσης�εισπρακτέα 47.306,07

47.306,07

ΓΕΝΙΚΟ�ΣΥΝΟΛΟ�ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ�(Β+Γ+Δ+Ε) 1.936.534,44 ΓΕΝΙΚΟ�ΣΥΝΟΛΟ�ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ�(Α+Β+Γ+Δ) 1.936.534,44

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ�ΑΡΧΗ�ΛΙΜΕΝΩΝ

Έκθεση�Ελέγχου�Ανεξάρτητων�Ορκωτών�Ελεγκτών�Λογιστών

Προς�το�Διοικητικό�Συμβούλιο�του�Ν.Π.Δ.Δ.�Ρυθμιστική�Αρχή�Λιμένων�

ΕΛΛΗΝΙΚΗ�ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ο�ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ�ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ��ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ������������������

ΑΙ�569279

O�ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ�ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ�
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο�ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ποσά�ενάρξεως��χρήσεως�2018

Αθήνα�,�19�Μαρτίου�2019

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ�ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΑΣΩΝ�

AN 586248

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ�ΕΝΑΡΞΗΣ�ΤΗΝ�1η�ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ�2018�-�Π.Δ.205/15.07.1998�-�ΦΕΚ�163/Α΄/15.07.1198

ΤΟΡΟΥΝΙΔΗΣ�ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ,�08/03/2019

AM 069180

Έκθεση�Ελέγχου�επί�των�Οικονομικών�Καταστάσεων

Γνώμη�με�Επιφύλαξη�

Έχουμε�ελέγξει�τις�ανωτέρω�οικονομικές�καταστάσεις�της�Ρυθμιστικής�Αρχής�Λιμένων�(η�«Ρ.Α.Λ.»),�οι�οποίες�αποτελούνται�από�τον�ισολογισμό�έναρξης�(απογραφή)�την�1η�Ιανουαρίου�2018�και�την�έκθεση�απογραφής.

Κατά�τη�γνώμη�μας,�εκτός�από�τις�επιπτώσεις�των�θεμάτων�που�μνημονεύονται�στην�παράγραφο�«Βάση�για�γνώμη�με�επιφύλαξη»�οι�ανωτέρω�οικονομικές�καταστάσεις�παρουσιάζουν�εύλογα,�από�κάθε�ουσιώδη�άποψη,�την�οικονομική�

θέση�του�της�Ρυθμιστικής�Αρχής�Λιμένων�κατά�την�1η�Ιανουαρίου�2018�και�τη�χρηματοοικονομική�του�επίδοση�για�τη�χρήση�που�έληξε�την�ημερομηνία�αυτή,�σύμφωνα�με�τα�Ελληνικά�Λογιστικά�Πρότυπα�όπως�αυτά�προβλέπονται�

από�τις�διατάξεις�του�Π.Δ.205/15.07.1998�-�ΦΕΚ�163/Α /́15.07.1198�όπως�ισχύει.��

Βάση�για�Γνώμη�με�Επιφύλαξη�

Από�τον�έλεγχο�μας�προέκυψαν�τα�εξής:�

1.�Σε�ότι�αφορά�τις�απαιτήσεις�από�Οργανισμούς�Λιμένων�και�τα�περιφερειακά�Δημοτικά�Λιμενικά�Ταμεία�διαπιστώθηκε�ότι�δεν�υποστηρίζεται�από�το�μηχανογραφικό�σύστημα�παρακολούθησης�των�εισπράξεων�η�διερεύνηση�της�
παλαιότητας�των�υπολοίπων�των�οφειλετών�και�ο�προσδιορισμός�τυχόν�επισφαλών�απαιτήσεων.�H�αρχή�δεν�έχει�προβεί�σε�εκτίμηση�της�ζημίας�από�τη�μη�ρευστοποίηση�των�υπολοίπων�των�επισφαλών�απαιτήσεων�και�δεν�έχει�

σχηματίσει�σχετική�απομείωση.�Από�τον�έλεγχό�μας�δεν�κατέστη�δυνατόν�να�αποκτήσουμε�επαρκή�και�κατάλληλη�ελεγκτική�τεκμηρίωση�σχετικά�με�το�ύψος�της�απομείωσης�που�τυχόν�απαιτείται.

2.�H�αρχή�δεν�έχει�υποβάλλει�δήλωση�φορολογίας�εισοδήματος�όπως�υποχρεούται�σύμφωνα�με�τη�κείμενη�νομοθεσία.�Η�εν�λόγο�υποχρέωση�τακτοποιήθηκε�στην�επόμενη�χρήση.�Επίσης�οι�φορολογικές�υποχρεώσεις�της�αρχής�δεν�

έχουν�εξεταστεί�από�τις�φορολογικές�αρχές�για�το�σύνολο�των�διαχειριστικών�του�χρήσεων�έως�και�την�απογραφή�ενάρξεως.�Ως�εκ�τούτου�τα�φορολογικά�αποτελέσματα�των�χρήσεων�αυτών�δεν�έχουν�καταστεί�οριστικά.�Η�αρχή�δεν�
έχει�προβεί�σε�εκτίμηση�των�πρόσθετων�φόρων�και�των�προσαυξήσεων�που�πιθανόν�να�καταλογιστούν�σε�μελλοντικό�φορολογικό�έλεγχο�και�δεν�έχει�σχηματίσει�σχετική�πρόβλεψη�για�αυτή�την�ενδεχόμενη�υποχρέωση.�Από�τον�έλεγχό�

μας,�δεν�έχουμε�αποκτήσει�εύλογη�διασφάλιση�σχετικά�με�την�εκτίμηση�του�ύψους�της�πρόβλεψης�που�τυχόν�απαιτείται.

Διενεργήσαμε�τον�έλεγχό�μας�σύμφωνα�με�τα�Διεθνή�Πρότυπα�Ελέγχου�(ΔΠΕ)�όπως�αυτά�έχουν�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική�Νομοθεσία�(ΦΕΚ/Β /́2848/23.10.2012).�Οι�ευθύνες�μας,�σύμφωνα�με�τα�πρότυπα�αυτά�περιγράφονται�

περαιτέρω�στην�παράγραφο�της�έκθεσής�μας�“Ευθύνες�Ελεγκτή�για�τον�Έλεγχο�των�Οικονομικών�Καταστάσεων”.�Είμαστε�ανεξάρτητοι�από�τη�Ρ.Α.Λ.�σύμφωνα�με�τον�Κώδικα�Δεοντολογίας�για�Επαγγελματίες�Ελεγκτές�του�
Συμβουλίου�Διεθνών�Προτύπων�Δεοντολογίας�Ελεγκτών,�όπως�αυτός�έχει�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική�Νομοθεσία�και�τις�απαιτήσεις�δεοντολογίας�που�σχετίζονται�με�τον�έλεγχο�των�οικονομικών�καταστάσεων�στην�Ελλάδα�και�

έχουμε�εκπληρώσει�τις�δεοντολογικές�μας�υποχρεώσεις�σύμφωνα�με�τις�απαιτήσεις�της�ισχύουσας�νομοθεσίας�και�του�προαναφερόμενου�Κώδικα�Δεοντολογίας.�Πιστεύουμε�ότι�τα�ελεγκτικά�τεκμήρια�που�έχουμε�αποκτήσει�είναι�

επαρκή�και�κατάλληλα�να�παρέχουν�βάση�για�την�γνώμη�μας.���

Ευθύνες�της�Διοίκησης�επί�των�Οικονομικών�Καταστάσεων

Η�διοίκηση�έχει�την�ευθύνη�για�την�κατάρτιση�και�εύλογη�παρουσίαση�των�οικονομικών�καταστάσεων�σύμφωνα�με�τις�διατάξεις�του�Π.Δ.205/15.07.1998�όπως�ισχύει,�όπως�και�για�εκείνες�τις�δικλίδες�εσωτερικού�ελέγχου�που�η�

διοίκηση�καθορίζει�ως�απαραίτητες,�ώστε�να�καθίσταται�δυνατή�η�κατάρτιση�οικονομικών�καταστάσεων�απαλλαγμένων�από�ουσιώδες�σφάλμα,�που�οφείλεται�είτε�σε�απάτη�είτε�σε�λάθος.

Κατά�την�κατάρτιση�των�οικονομικών�καταστάσεων,�η�διοίκηση�είναι�υπεύθυνη�για�την�αξιολόγηση�της�ικανότητας�της�επιχείρησης�να�συνεχίσει�τη�δραστηριότητά�της,�γνωστοποιώντας�όπου�συντρέχει�τέτοια�περίπτωση,�τα�θέματα�
που�σχετίζονται�με�τη�συνεχιζόμενη�δραστηριότητα�και�τη�χρήση�της�λογιστικής�αρχής�της�συνεχιζόμενης�δραστηριότητας.

Ευθύνες�Ελεγκτή�για�τον�Έλεγχο�των�Οικονομικών�Καταστάσεων

Οι�στόχοι�μας�είναι�να�αποκτήσουμε�εύλογη�διασφάλιση�για�το�κατά�πόσο�οι�οικονομικές�καταστάσεις,�στο�σύνολο�τους,�είναι�απαλλαγμένες�από�ουσιώδες�σφάλμα,�που�οφείλεται�είτε�σε�απάτη�είτε�σε�λάθος�και�να�εκδώσουμε�έκθεση�
ελεγκτή,�η�οποία�περιλαμβάνει�τη�γνώμη�μας.�Η�εύλογη�διασφάλιση�συνιστά�διασφάλιση�υψηλού�επιπέδου,�αλλά�δεν�είναι�εγγύηση�ότι�ο�έλεγχος�που�διενεργείται�σύμφωνα�με�τα�ΔΠΕ,�όπως�αυτά�έχουν�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική�

Νομοθεσία,�θα�εντοπίζει�πάντα�ένα�ουσιώδες�σφάλμα,�όταν�αυτό�υπάρχει.�Σφάλματα�δύναται�να�προκύψουν�από�απάτη�ή�από�λάθος�και�θεωρούνται�ουσιώδη�όταν,�μεμονωμένα�ή�αθροιστικά,�θα�μπορούσε�εύλογα�να�αναμένεται�ότι�θα�

επηρέαζαν�τις�οικονομικές�αποφάσεις�των�χρηστών,�που�λαμβάνονται�με�βάση�αυτές�τις�οικονομικές�καταστάσεις.�

Ως�καθήκον�του�ελέγχου,�σύμφωνα�με�τα�ΔΠΕ�όπως�αυτά�έχουν�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική�Νομοθεσία,�ασκούμε�επαγγελματική�κρίση�και�διατηρούμε�επαγγελματικό�σκεπτικισμό�καθ’�όλη�τη�διάρκεια�του�ελέγχου.�Επίσης:

κινδύνους�αυτούς�και�αποκτούμε�ελεγκτικά�τεκμήρια�που�είναι�επαρκή�και�κατάλληλα�για�να�παρέχουν�βάση�για�την�γνώμη�μας.�Ο�κίνδυνος�μη�εντοπισμού�ουσιώδους�σφάλματος�που�οφείλεται�σε�απάτη�είναι�υψηλότερος�από�αυτόν�

που�οφείλεται�σε�λάθος,�καθώς�η�απάτη�μπορεί�να�εμπεριέχει�συμπαιγνία,�πλαστογραφία,�εσκεμμένες�παραλείψεις,�ψευδείς�διαβεβαιώσεις�ή�παράκαμψη�των�δικλίδων�εσωτερικού�ελέγχου.

των�δικλίδων�εσωτερικού�ελέγχου�του�Οργανισμού.

σχετικά�με�γεγονότα�ή�συνθήκες�που�μπορεί�να�υποδηλώνουν�ουσιώδη�αβεβαιότητα�ως�προς�την�ικανότητα�της�επιχείρησης�να�συνεχίσει�τη�δραστηριότητά�της.�Εάν�συμπεράνουμε�ότι�υφίσταται�ουσιώδης�αβεβαιότητα,�είμαστε�

υποχρεωμένοι�στην�έκθεση�ελεγκτή�να�επιστήσουμε�την�προσοχή�στις�σχετικές�γνωστοποιήσεις�των�οικονομικών�καταστάσεων�ή�εάν�αυτές�οι�γνωστοποιήσεις�είναι�ανεπαρκείς�να�διαφοροποιήσουμε�τη�γνώμη�μας.�Τα�συμπεράσματά�
μας�βασίζονται�σε�ελεγκτικά�τεκμήρια�που�αποκτώνται�μέχρι�την�ημερομηνία�της�έκθεσης�ελεγκτή.�Ωστόσο,�μελλοντικά�γεγονότα�ή�συνθήκες�ενδέχεται�να�έχουν�ως�αποτέλεσμα�η�επιχείρηση�να�παύσει�να�λειτουργεί�ως�συνεχιζόμενη�

δραστηριότητα.

συναλλαγές�και�τα�γεγονότα�με�τρόπο�που�επιτυγχάνεται�η�εύλογη�παρουσίαση.

Μεταξύ�άλλων�θεμάτων,�κοινοποιούμε�στη�διοίκηση,�το�σχεδιαζόμενο�εύρος�και�το�χρονοδιάγραμμα�του�ελέγχου,�καθώς�και�σημαντικά�ευρήματα�του�ελέγχου,�συμπεριλαμβανομένων�όποιων�σημαντικών�ελλείψεων�στις�δικλίδες�
εσωτερικού�ελέγχου�εντοπίζουμε�κατά�τη�διάρκεια�του�ελέγχου�μας.

Έκθεση�επί�Άλλων�Νομικών�και�Κανονιστικών�Απαιτήσεων

Λαμβάνοντας�υπόψη�ότι�η�διοίκηση�έχει�την�ευθύνη�για�την�κατάρτιση�της�Έκθεσης�Απογραφής�της��1ης�Ιανουαρίου�2018,�σημειώνουμε�ότι:

α)�Κατά�τη�γνώμη�μας�το�περιεχόμενο�της��Έκθεση�Απογραφής�της�1ης�Ιανουαρίου�2018�αντιστοιχεί�με�τις�ανωτέρω�οικονομικές�καταστάσεις�της�απογραφής�της�1ης�Ιανουαρίου�2018.���

β)�Με�βάση�τη�γνώση�που�αποκτήσαμε�κατά�τον�έλεγχό�μας,�για�το�Ν.Π.Δ.Δ.�Ρυθμιστική�Αρχή�Λιμένων�και�το�περιβάλλον�του,�δεν�έχουμε�εντοπίσει�ουσιώδεις�ανακρίβειες�στην�Έκθεση�Απογραφής�την�1η�Ιανουαρίου�2018.
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�κ�εση�Ελέ�χο��επ���ων�Οικονομικ�ν�Κ���σ�άσεων

Γν�μη�με�Επι��λ��η�

Έχουμε�ελέγξει�τις�ανωτέρω�οικονομικές�καταστάσεις�της��υθμιστικής�Αρχής�Λιμένων�(η���.Α.Λ.�)��οι�οποίες�αποτελούνται�από�τον�ισολογισμό�της�����εκεμβρίου�������την�κατάσταση�αποτελεσμάτων�χρήσεως��τον�πίνακα�διάθεσης�

αποτελεσμάτων�και�το�σχετικό�προσάρτημα.

Κατά�τη�γνώμη�μας��εκτός�από�τις�επιπτώσεις�των�θεμάτων�που�μνημονεύονται�στην�παράγραφο��Βάση�για�γνώμη�με�επιφύλαξη��οι�ανωτέρω�οικονομικές�καταστάσεις�παρουσιά�ουν�εύλογα��από�κάθε�ουσιώδη�άπο�η��την�οικονομική�θέση�

του�της��υθμιστικής�Αρχής�Λιμένων�κατά�την�����εκεμβρίου������και�τη�χρηματοοικονομική�του�επίδοση�για�τη�χρήση�που�έληξε�την�ημερομηνία�αυτή��σύμφωνα�με�τα�Ελληνικά�Λογιστικά��ρότυπα�όπως�αυτά�προβλέπονται�από�τις�

διατάξεις�του��.�.���/��.��.��������ΕΚ��6�/Α�/��.��.�����όπως�ισχύει.��

Βάση��ι��Γν�μη�με�Επι��λ��η�

Από�τον�έλεγχο�μας�προέκυ�αν�τα�εξής��

�.�Σε�ότι�αφορά�τις�απαιτήσεις�από��ργανισμούς�Λιμένων�και�τα�περιφερειακά��ημοτικά�Λιμενικά��αμεία�διαπιστώθηκε�ότι�δεν�υποστηρί�εται�από�το�μηχανογραφικό�σύστημα�παρακολούθησης�των�εισπράξεων�η�διερεύνηση�της�παλαιότητας�

των�υπολοίπων�των�οφειλετών�και�ο�προσδιορισμός�τυχόν�επισφαλών�απαιτήσεων.���αρχή�δεν�έχει�προβεί�σε�εκτίμηση�της��ημίας�από�τη�μη�ρευστοποίηση�των�υπολοίπων�των�επισφαλών�απαιτήσεων�και�δεν�έχει�σχηματίσει�σχετική�

απομείωση.�Από�τον�έλεγχό�μας�δεν�κατέστη�δυνατόν�να�αποκτήσουμε�επαρκή�και�κατάλληλη�ελεγκτική�τεκμηρίωση�σχετικά�με�το�ύ�ος�της�απομείωσης�που�τυχόν�απαιτείται.

�.��εν�κατέστη�εφικτό�να�επαληθεύσουμε�στο�λογαριασμό�του��αθητικού���ιστωτές�διάφοροι���ποσό�����.6�6����και�συνεπώς�διατηρούμε�επιφύλαξη�σχετικά�με�την�αξία�των�εν�λόγω�υποχρεώσεων�και�την�ενδεχόμενη�επίδραση�στα�

αποτελέσματα�της�κλειόμενης�χρήσεως�και�τα�ίδια�κεφάλαια�της�αρχής.

�.�Σε�ότι�αφορά�τα�έσοδα�της�αρχής�από��ργανισμούς�Λιμένων�και�τα�περιφερειακά��ημοτικά�Λιμενικά��αμεία�διαπιστώθηκαν�τα�εξής��α)�κατά�την�κλειόμενη�χρήση�λογιστικοποιήθηκαν�έσοδα�ποσό�����.�6�����τα�οποία�εισπράχτηκαν�στην�

επόμενη�χρήση�β)�δεν�περιλαμβάνονται�έσοδα�από�απαιτήσεις�οφειλετών�προηγουμένων�χρήσεων��το�ύ�ος�των�οποίων�δεν�είναι�προσδιορίσιμο�διότι�ο�εντοπισμός�είναι�αρκετά�δυσχερής.�Συνεπώς���)�ωφελήθηκαν�τα�αποτελέσματα�της�

παρούσας�χρήσεως�κατά�ποσό�����.�6�������)�δεν�είναι�εφικτό�να�προσδιορίσουμε�τις�ενδεχόμενες�επιπτώσεις�από�την�προαναφερόμενη�αδυναμία�στο�κύκλωμα�των�εσόδων�και�τον�επηρεασμό�τους�στους�σχετικούς�λογαριασμούς�των�

οικονομικών�καταστάσεων.

4.���αρχή�δεν�έχει�υποβάλλει�δήλωση�φορολογίας�εισοδήματος�όπως�υποχρεούται�σύμφωνα�με�τη�κείμενη�νομοθεσία.���εν�λόγο�υποχρέωση�τακτοποιήθηκε�στην�επόμενη�χρήση.�Επίσης�οι�φορολογικές�υποχρεώσεις�της�αρχής�δεν�έχουν�

εξεταστεί�από�τις�φορολογικές�αρχές�για�το�σύνολο�των�διαχειριστικών�του�χρήσεων�έως�και�τη�χρήση�����.��ς�εκ�τούτου�τα�φορολογικά�αποτελέσματα�των�χρήσεων�αυτών�δεν�έχουν�καταστεί�οριστικά.���οργανισμός�δεν�έχει�προβεί�σε�

εκτίμηση�των�πρόσθετων�φόρων�και�των�προσαυξήσεων�που�πιθανόν�να�καταλογιστούν�σε�μελλοντικό�φορολογικό�έλεγχο�και�δεν�έχει�σχηματίσει�σχετική�πρόβλε�η�για�αυτή�την�ενδεχόμενη�υποχρέωση.�Από�τον�έλεγχό�μας��δεν�έχουμε�

αποκτήσει�εύλογη�διασφάλιση�σχετικά�με�την�εκτίμηση�του�ύ�ους�της�πρόβλε�ης�που�τυχόν�απαιτείται.

�ιενεργήσαμε�τον�έλεγχό�μας�σύμφωνα�με�τα��ιεθνή��ρότυπα�Ελέγχου�(��Ε)�όπως�αυτά�έχουν�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική��ομοθεσία�(�ΕΚ/Β�/��4�/��.��.����).��ι�ευθύνες�μας��σύμφωνα�με�τα�πρότυπα�αυτά�περιγράφονται�περαιτέρω�

στην�παράγραφο�της�έκθεσής�μας��Ευθύνες�Ελεγκτή�για�τον�Έλεγχο�των��ικονομικών�Καταστάσεων�.�Είμαστε�ανεξάρτητοι�από�τη��.Α.Λ.�σύμφωνα�με�τον�Κώδικα��εοντολογίας�για�Επαγγελματίες�Ελεγκτές�του�Συμβουλίου��ιεθνών�

�ροτύπων��εοντολογίας�Ελεγκτών��όπως�αυτός�έχει�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική��ομοθεσία�και�τις�απαιτήσεις�δεοντολογίας�που�σχετί�ονται�με�τον�έλεγχο�των�οικονομικών�καταστάσεων�στην�Ελλάδα�και�έχουμε�εκπληρώσει�τις�

δεοντολογικές�μας�υποχρεώσεις�σύμφωνα�με�τις�απαιτήσεις�της�ισχύουσας�νομοθεσίας�και�του�προαναφερόμενου�Κώδικα��εοντολογίας.��ιστεύουμε�ότι�τα�ελεγκτικά�τεκμήρια�που�έχουμε�αποκτήσει�είναι�επαρκή�και�κατάλληλα�να�παρέχουν�

βάση�για�την�γνώμη�μας.���

Ε���νες��ης�Διο�κησης�επ���ων�Οικονομικ�ν�Κ���σ�άσεων

��διοίκηση�έχει�την�ευθύνη�για�την�κατάρτιση�και�εύλογη�παρουσίαση�των�οικονομικών�καταστάσεων�σύμφωνα�με�τις�διατάξεις�του��.�.���/��.��.�����όπως�ισχύει��όπως�και�για�εκείνες�τις�δικλίδες�εσωτερικού�ελέγχου�που�η�διοίκηση�

καθορί�ει�ως�απαραίτητες��ώστε�να�καθίσταται�δυνατή�η�κατάρτιση�οικονομικών�καταστάσεων�απαλλαγμένων�από�ουσιώδες�σφάλμα��που�οφείλεται�είτε�σε�απάτη�είτε�σε�λάθος.

Κατά�την�κατάρτιση�των�οικονομικών�καταστάσεων��η�διοίκηση�είναι�υπεύθυνη�για�την�αξιολόγηση�της�ικανότητας�της�επιχείρησης�να�συνεχίσει�τη�δραστηριότητά�της��γνωστοποιώντας�όπου�συντρέχει�τέτοια�περίπτωση��τα�θέματα�που�

σχετί�ονται�με�τη�συνεχι�όμενη�δραστηριότητα�και�τη�χρήση�της�λογιστικής�αρχής�της�συνεχι�όμενης�δραστηριότητας.

Ε���νες�Ελε�κ�ή��ι���ον��λε�χο��ων�Οικονομικ�ν�Κ���σ�άσεων

�ι�στόχοι�μας�είναι�να�αποκτήσουμε�εύλογη�διασφάλιση�για�το�κατά�πόσο�οι�οικονομικές�καταστάσεις��στο�σύνολο�τους��είναι�απαλλαγμένες�από�ουσιώδες�σφάλμα��που�οφείλεται�είτε�σε�απάτη�είτε�σε�λάθος�και�να�εκδώσουμε�έκθεση�ελεγκτή��

η�οποία�περιλαμβάνει�τη�γνώμη�μας.���εύλογη�διασφάλιση�συνιστά�διασφάλιση�υ�ηλού�επιπέδου��αλλά�δεν�είναι�εγγύηση�ότι�ο�έλεγχος�που�διενεργείται�σύμφωνα�με�τα���Ε��όπως�αυτά�έχουν�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική��ομοθεσία��θα�

εντοπί�ει�πάντα�ένα�ουσιώδες�σφάλμα��όταν�αυτό�υπάρχει.�Σφάλματα�δύναται�να�προκύ�ουν�από�απάτη�ή�από�λάθος�και�θεωρούνται�ουσιώδη�όταν��μεμονωμένα�ή�αθροιστικά��θα�μπορούσε�εύλογα�να�αναμένεται�ότι�θα�επηρέα�αν�τις�

οικονομικές�αποφάσεις�των�χρηστών��που�λαμβάνονται�με�βάση�αυτές�τις�οικονομικές�καταστάσεις.�

�ς�καθήκον�του�ελέγχου��σύμφωνα�με�τα���Ε�όπως�αυτά�έχουν�ενσωματωθεί�στην�Ελληνική��ομοθεσία��ασκούμε�επαγγελματική�κρίση�και�διατηρούμε�επαγγελματικό�σκεπτικισμό�καθ��όλη�τη�διάρκεια�του�ελέγχου.�Επίσης�

αυτούς�και�αποκτούμε�ελεγκτικά�τεκμήρια�που�είναι�επαρκή�και�κατάλληλα�για�να�παρέχουν�βάση�για�την�γνώμη�μας.���κίνδυνος�μη�εντοπισμού�ουσιώδους�σφάλματος�που�οφείλεται�σε�απάτη�είναι�υ�ηλότερος�από�αυτόν�που�οφείλεται�σε�

λάθος��καθώς�η�απάτη�μπορεί�να�εμπεριέχει�συμπαιγνία��πλαστογραφία��εσκεμμένες�παραλεί�εις���ευδείς�διαβεβαιώσεις�ή�παράκαμ�η�των�δικλίδων�εσωτερικού�ελέγχου.

δικλίδων�εσωτερικού�ελέγχου�του��ργανισμού.

γεγονότα�ή�συνθήκες�που�μπορεί�να�υποδηλώνουν�ουσιώδη�αβεβαιότητα�ως�προς�την�ικανότητα�της�επιχείρησης�να�συνεχίσει�τη�δραστηριότητά�της.�Εάν�συμπεράνουμε�ότι�υφίσταται�ουσιώδης�αβεβαιότητα��είμαστε�υποχρεωμένοι�στην�

έκθεση�ελεγκτή�να�επιστήσουμε�την�προσοχή�στις�σχετικές�γνωστοποιήσεις�των�οικονομικών�καταστάσεων�ή�εάν�αυτές�οι�γνωστοποιήσεις�είναι�ανεπαρκείς�να�διαφοροποιήσουμε�τη�γνώμη�μας.��α�συμπεράσματά�μας�βασί�ονται�σε�ελεγκτικά�

τεκμήρια�που�αποκτώνται�μέχρι�την�ημερομηνία�της�έκθεσης�ελεγκτή.��στόσο��μελλοντικά�γεγονότα�ή�συνθήκες�ενδέχεται�να�έχουν�ως�αποτέλεσμα�η�επιχείρηση�να�παύσει�να�λειτουργεί�ως�συνεχι�όμενη�δραστηριότητα.

συναλλαγές�και�τα�γεγονότα�με�τρόπο�που�επιτυγχάνεται�η�εύλογη�παρουσίαση.

�εταξύ�άλλων�θεμάτων��κοινοποιούμε�στη�διοίκηση��το�σχεδια�όμενο�εύρος�και�το�χρονοδιάγραμμα�του�ελέγχου��καθώς�και�σημαντικά�ευρήματα�του�ελέγχου��συμπεριλαμβανομένων�όποιων�σημαντικών�ελλεί�εων�στις�δικλίδες�εσωτερικού�

ελέγχου�εντοπί�ουμε�κατά�τη�διάρκεια�του�ελέγχου�μας.

�κ�εση�επ���λλων�Νομικ�ν�κ�ι�Κ�νονισ�ικ�ν�Απ�ι�ήσεων

Λαμβάνοντας�υπό�η�ότι�η�διοίκηση�έχει�την�ευθύνη�για�την�κατάρτιση�της�Έκθεσης��ιαχείρισης�του��ιοικητικού�Συμβουλίου��κατ��εφαρμογή�των�διατάξεων�της�παραγράφου���του�άρθρου����(μέρος�Β)�του��.�4��6/������σημειώνουμε�ότι�

α)�Κατά�τη�γνώμη�μας�η�Έκθεση��ιαχείρισης�του��ιοικητικού�Συμβουλίου�έχει�καταρτισθεί��σύμφωνα�με�τις�ισχύουσες�νομικές�απαιτήσεις�και�το�περιεχόμενο�αυτής�βάση�των�διατάξεων�του��.�.���/��.��.�����αντιστοιχεί�με�τις�συνημμένες�

οικονομικές�καταστάσεις�της�χρήσης�που�έληξε�την�����εκεμβρίου�����.

β)��ε�βάση�τη�γνώση�που�αποκτήσαμε�κατά�τον�έλεγχό�μας��για�το��.�.�.�.��υθμιστική�Αρχή�Λιμένων�και�το�περιβάλλον�του��δεν�έχουμε�εντοπίσει�ουσιώδεις�ανακρίβειες�στην�Έκθεση��ιαχείρισης�του��ιοικητικού�Συμβουλίου.
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Παράρτημα Ζ: Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Ρ.Α.Λ.  

 

Η παρούσα Έκθεση Ελέγχου παρουσιάζει το ρυθμιστικό και εποπτικό έργο της Ρυθμιστικής 

Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) για το χρονικό διάστημα από 1η Ιανουαρίου έως και 31η Δεκεμβρίου 

2018. Κατά το διάστημα αυτό η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η ακόλουθη 

σύμφωνα με την από 19/06/2017 υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299) 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.)» με πενταετή θητεία σύμφωνα με το Ν. 4389/2016, 

Άρθρο 109, παρ. 2: 

Αγγελόπουλος  Παναγιώτης – Ιάσων  Πρόεδρος 

Τορουνίδης  Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

Κουφός  Παναγιώτης Εισηγητής 

Καραφώτη – Φωτιάδου  Μαρία Εισηγήτρια (έως 16/1/2018)* 

Μπίτας  Δημήτριος Εισηγητής (από 23/8/2018)** 

Χλωμούδης  Κωνσταντίνος Μέλος 

Γεωργίου  Βασίλειος Μέλος 

Γρίνος  Σπυρίδων Μέλος 

Βελουδογιάννη  Ελένη Μέλος 

Κορκίδης  Βασίλειος Μέλος 

Λυμπέρης Θεόδωρος Αναπληρωματικό μέλος*** 

Μπαϊρακτάρης Δημήτριος Αναπληρωματικό μέλος*** 

* Με την υπ’ αρ. 1000.0/11554/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 100) απόφαση αποδοχής 

αίτησης παραίτησης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

**  Με την υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477) απόφαση του Υπουργού 

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

*** Τα δύο αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. παραιτήθηκαν με τις υπ’ αρ. 

1000.0/11560/2018 και 1000.0/11562/2018 (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 100) αποφάσεις, 

αντίστοιχα, του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 


