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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα αποτελεί την τελική Έκθεση Αξιολόγησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
(Ρ.Α.Λ.) και καλύπτει τα τέσσερα πρώτα έτη λειτουργίας από τη στιγμή της μετατροπής της
σε Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο Ιουνίου 2016-Μαΐου
2020. Πρόκειται για την πρώτη αξιολόγηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. κατ’ εφαρμογή του
υφιστάμενου νομικού πλαισίου, ειδικότερα του Άρθρου 108 του Νόμου 4389/2017.
Η αξιολόγηση θεμελιώνεται βάση της διεξοδικής εξέτασης και ανάλυσης των παρακάτω:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Δομή του Ελληνικού λιμενικού συστήματος (διακυβέρνηση, χαρακτηριστικά
αγοράς)
Εξέλιξη Εθνικού θεσμικού πλαισίου
Εξέλιξη Ευρωπαϊκής λιμενικής Πολιτικής
Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ.
Στελέχωση της Ρ.Α.Λ.
Οικονομικά στοιχεία της Ρ.Α.Λ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από επιστημονική ομάδα του Τμήματος Ναυτιλίας και
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με υπεύθυνους καθηγητές τους
κκ. Αθανάσιο Πάλλη και Γεώργιο Βαγγέλα, με μοναδικό κριτήριο την αναγκαιότητα πλήρους
επιστημονικής και άρτια τεκμηριωμένης αξιολόγησης του βαθμού στον οποίο η Ρυθμιστική
Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) υπηρετεί τις θεσμικές προβλέψεις, συμβάλλοντας στην εύρυθμη
λειτουργία του συνόλου της λιμενικής βιομηχανίας, εξυπηρετώντας, κατ’ επέκταση, το
δημόσιο συμφέρον.

*****
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2. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2.1 Εισαγωγή
Η χρονική περίοδος 2016-2020 χαρακτηρίσθηκε από σημαντικές αλλαγές τόσο στη δομή
του ελληνικού λιμενικού συστήματος όσο και στη διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού
πλαισίου. Οι αλλαγές αυτές μετασχημάτισαν την ελληνική αγορά, αυξάνοντας τη
συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών. H διαδικασία
αποκρατικοποιήσεων αποτελεί μία από τις καθοριστικές εξελίξεις για τη διαμόρφωση του
Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος κατά την εξεταζόμενη χρονική περίοδο.
Η de facto πλήρης ιδιωτικοποίηση των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας, Πειραιά και
Θεσσαλονίκης, μέσω της πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών των Ανωνύμων Εταιριών
οι οποίες είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των συγκεκριμένων
λιμένων1, δημιουργούν νέα δεδομένα λειτουργίας και ανάπτυξης του ελληνικού λιμενικού
συστήματος. Η εν εξελίξει διαδικασία αξιοποίησης των υπολοίπων 10 Οργανισμών Λιμένων
που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείας και ανήκουν στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής
Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.) θα οδηγήσει σε περαιτέρω επέκταση της
συμμετοχής ιδιωτών παρόχων λιμενικών υπηρεσιών στην ελληνική λιμενική βιομηχανία.
Μία εξέλιξη η οποία θα επηρεάσει σημαντικά το μοντέλο διακυβέρνησης του Ελληνικού
λιμενικού συστήματος, ενισχύοντας τον αριθμό των ιδιωτικών επιχειρήσεων οι οποίες
συμμετέχουν στη διαχείριση και εκμετάλλευση λιμένων στη χώρα μας.
Στο πεδίο των νομοθετικών παρεμβάσεων, με στόχο τη διαμόρφωση του κανονιστικού
πλαισίου λειτουργίας της λιμενικής αγοράς, υπήρξαν σημαντικές παρεμβάσεις οι οποίες
αναδιαμόρφωσαν την οργάνωση και λειτουργία του εθνικού λιμενικού συστήματος και
συνδιαμόρφωσαν την Εθνική λιμενική πολιτική. Ιδίως στο πλαίσιο διαμόρφωσης του
μηχανισμού ελέγχου της λιμενικής αγοράς οι εξελίξεις ήταν συνεχείς με τη σύσταση της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (ΡΑΛ), τη μετατροπή της ΡΑΛ σε Ανεξάρτητη Αρχή (2016), τη
σύσταση της Δημόσιας Αρχής Λιμένων (ΔΑΛ) και την κατάργηση της ΔΑΛ το 2020.
Ο πρόσφατος Ευρωπαϊκός Κανονισμός 352/2017 για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την
παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια
των λιμένων (σημείωση: αναλύεται περαιτέρω σε προσεχή ενότητα της παρούσας
αξιολόγησης) διαμορφώνει το σημερινό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 25 Ελληνικών
λιμένων οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ),
παρέχοντας δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης του αριθμού των παρόχων υπηρεσιών
στους Ελληνικούς λιμένες.
Σε ότι αφορά τη διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών στους σημαντικότερους
ελληνικούς λιμένες, το 2019 αποτέλεσε μία θετική χρονιά καθώς συνολικά η διακίνηση
αυξήθηκε σε όλες τις κατηγορίες εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης σε σχέση με το
1

Η de jure συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου περιορίζεται στην ιδιοκτησία της χερσαίας ζώνης των δύο
λιμένων η οποία έχει παραχωρηθεί σε Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης
Α.Ε. αντίστοιχα. Τα χαρακτηριστικά ίδρυσης, σκοπού και λειτουργίας των συγκεκριμένων εταιριών καθιστούν
την πώληση της πλειοψηφίας των μετοχών τους σε de facto πλήρη ιδιωτικοποίηση των λιμένων τους οποίους
διαχειρίζονται.
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2018. Σε επίπεδο λιμένων παρουσιάστηκαν μικτές τάσεις με τους περισσότερους λιμένες να
παρουσιάζουν θετικές αποδόσεις. Τα στοιχεία διακίνησης για το 2020, τα οποία δεν έχουν
ακόμη δημοσιευτεί, αναμένεται να αναδείξουν τις πιέσεις τις οποίες δέχτηκαν οι Ελληνικοί
λιμένες εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19. Οι εν λόγω πιέσεις αναμένεται να είναι πολύ
σημαντικές ιδίως στη διακίνηση επιβατών ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας.

2.2 Πρόγραμμα Αποκρατικοποιήσεων Λιμένων
Το 2016 αποτέλεσε το έτος ορόσημο ενός εκτεταμένου προγράμματος μεταβολών στην
ιδιοκτησία των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων αλλά και λιμενικών
υποδομών.
Έπειτα από διεθνή διαγωνισμό και την ανάδειξη προτιμητέου επενδυτή, τον Ιούνιο του
2016 ολοκληρώθηκε η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου του 51% των μετοχών της ΟΛΠ
Α.Ε. (με ένα επιπρόσθετο 16% να πωλείται στον επενδυτή σε βάθος τετραετίας και υπό την
αίρεση της ολοκλήρωσης συγκεκριμένων επενδύσεων).2 Νέος μεγαλομέτοχος της ΟΛΠ Α.Ε.
ανακηρύχθηκε η China COSCO Shipping Corporation Ltd., η οποία τον Αύγουστο του 2016
ανέλαβε τη διοίκηση του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε.. Το τίμημα της εξαγοράς ανήλθε
σε €368,5 εκ. για το 67% των μετοχών (€280,5 εκ. σε πρώτη φάση για το 51% των μετοχών)
και δέσμευση για την πραγματοποίηση επενδύσεων συνολικού ύψους €350 εκ. την περίοδο
2016-2026. Το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, διατήρησε ένα ποσοστό 7% στο
μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΠ Α.Ε.
Το Δεκέμβριο 2017 ολοκληρώθηκε η αντίστοιχη διαδικασία πώλησης για το πλειοψηφικό
πακέτο μετοχών (67%) του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, με την ανάδειξη
προτιμητέου επενδυτή μέσω διεθνούς διαγωνισμού ο οποίος είχε ξεκινήσει το 2014. Η
διαδικασία ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2018, όταν κυρώθηκε και απόκτησε ισχύ
τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτής, η από 2 Φεβρουαρίου 2018
«Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων Χώρων και
Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Θεσσαλονίκης» μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου
και της «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.». Νέος ιδιοκτήτης της πλειοψηφίας των
μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε. αναδείχθηκε η κοινοπραξία South Europe Gateway Thessaloniki
(SEGT) Ltd. Στην Κοινοπραξία συμμετέχουν το Γερμανικό fund Deutsche Invest Equity
Partners GmbH, η εταιρία διαχείρισης τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων
Terminal Link SAS και η εταιρεία Belterra Investments Ltd. Το κοινοπρακτικό σχήμα ανέλαβε
τη διοίκηση του λιμένα το Μάρτιο 2018. Το κόστος της μεταβίβασης των μετοχών ανήλθε
στα €231,9 εκ., με την προσφερόμενη τιμή ανά μετοχή στα €34,34, μια πρόταση
βελτιωμένη κατά 67,4% σε σχέση με την τιμή μετοχής την ημερομηνία ανάδειξης της SEGT
ως προτιμητέου επενδυτή (27 Απριλίου 2017). Το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του ΤΑΙΠΕΔ,
διατήρησε ένα ποσοστό 7% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΟΛΘ Α.Ε. Η σύμβαση πώλησης των
μετοχών προβλέπει επίσης ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα καταβάλλει το 3,5% του κύκλου
εργασιών της εταιρείας στο Ελληνικό Δημόσιο, ένα ποσό που δεν μπορεί να είναι μικρότερο
από €1,8 εκ. Η SEGT ανέλαβε υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €180 εκ. Από την πλευρά
2

Ν. 4404/16 (ΦΕΚ 126 Α/8-7-2016) : 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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του το Ελληνικό Δημόσιο ανέλαβε να επενδύσει σε έργα που αυξάνουν τη συνδεσιμότητα
του λιμένα με τα χερσαία μεταφορικά δίκτυα.
Με την ολοκλήρωση της πώλησης της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
ολοκληρώθηκε η τρίτη φάση της μεταρρύθμισης του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος, η
οποία ξεκίνησε το 1999 και προέβλεπε την αξιοποίηση των δύο μεγάλων λιμένων της
χώρας μέσω της εισόδου στη λιμενική αγορά ιδιωτών παρόχων λιμενικών υπηρεσιών. Η
πρώτη φάση της μεταρρύθμισης ολοκληρώθηκε με την μετατροπή των 12 μεγαλύτερων
λιμένων της χώρας από Λιμενικά Ταμεία (ως ΝΠΔΔ) σε Ανώνυμες Εταιρείες. Η δεύτερη
φάση
αφορούσε
την
παραχώρηση
λιμενικών
δραστηριοτήτων
(Σταθμός
Εμπορευματοκιβωτίων) στους λιμένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης η οποία ολοκληρώθηκε
μόνο για την ΟΛΠ Α.Ε. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2009 και η ύφεση στην οποίο
εισήλθε η Ελληνική οικονομία ανέστειλε για κάποια χρόνια οποιαδήποτε μεταρρυθμιστική
δραστηριότητα στους μεγάλους λιμένες της χώρας. Η πώληση των ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε.,
αποτελεί ουσιαστικά την ολοκλήρωση ένας κύκλου δράσεων για την αναδιοργάνωση του
ελληνικού λιμενικού συστήματος.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προαναφερθείσες εξελίξεις διατηρούν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.
Ειδικότερα - σε αντίθεση με το σύνηθες μοντέλο οργάνωσης στην Ευρωπαϊκή λιμενική
βιομηχανία (αλλά και τους λιμένες στη Βόρεια Αμερική και αλλού), όπου η διοίκηση και
ιδιοκτησία του λιμένα παραμένει στο δημόσιο και η παροχή των υπηρεσιών παραχωρείται
σε ιδιώτες - οι ιδιωτικές επιχειρήσεις που εισήλθαν στην Ελληνική λιμενική αγορά δεν
απέκτησαν μόνο τη δυνατότητα παροχής λιμενικών υπηρεσιών ή διαχείρισης τερματικών
σταθμών λιμένων (π.χ. Σταθμούς Εμπορευματοκιβωτίων- Σ.ΕΜΠΟ, σταθμούς κρουαζιέρας
κλπ.) αλλά απέκτησαν την ιδιοκτησία της διοίκησης και κατ’ επέκταση ρυθμιστικό ρόλο και
έλεγχο στην οργάνωση της προσφοράς του συνόλου των δραστηριοτήτων οι οποίες
αναπτύσσονται σε ένα λιμένα.3 Να σημειωθεί ότι το μοντέλο αυτό, το οποίο έχει επιλεγεί
και για την περίπτωση των λιμένων Ηγουμενίτσας και Αλεξανδρούπολης, περιλαμβάνει τη
πιθανότητα μελλοντικών μεταβολών της ιδιοκτησίας των Φορέων Διαχείρισης και
Εκμετάλλευσης Λιμένων και του συνόλου των αρμοδιοτήτων αυτών. Οι μεταβολές αυτές
ενδέχεται να οδηγήσουν στη διαμόρφωση συνθηκών στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην
ελληνική λιμενική αγορά, συνεπώς αυξάνουν τη σημαντικότητα της ρύθμισης, και της
εποπτείας του λιμενικού συστήματος.
Έπειτα από μία περίοδο προετοιμασίας, τον Ιούλιο του 2020 το ΤΑΙΠΕΔ ξεκίνησε τη
διαδικασία συμμετοχής ιδιωτών στη διαχείριση μιας πρώτης ομάδας τριών περιφερειακών
Οργανισμών Λιμένων, από τους συνολικά δέκα (10) Οργανισμούς που βρίσκονται στην
ιδιοκτησία του. Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί την έναρξη ενός νέου, δεύτερου, κύκλου
μεταρρυθμίσεων που σκοπό έχουν την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων στους
περιφερειακούς λιμένες είτε μέσω της πώλησης πλειοψηφικού πακέτου μετοχών του
Οργανισμού Λιμένα, είτε μέσω της παραχώρησης λιμενικών δραστηριοτήτων.

3

Για την ιδιαιτερότητα του Ελληνικού μοντέλου διακυβέρνησης λιμένων: Pallis, A.A. and Vaggelas G.K. (2017).
Port governance: A Greek Prototype. Research in Transportation Business and Management, 22, 49-57. Για μια
σύγκριση των μοντέλων διακυβέρνησης σε 24 χώρες: Brooks M.R., Cullinane K.P.B. and Pallis, A.A. (2017).
Revisiting Port Governance and Port Reform: A Multi-country Examination. Research in Transportation Business
and Management, 22, 1-10.
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Στην παρούσα φάση (Ιανουάριος 2020) βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιοποίησης των:
α) Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε. (πώληση πλειοψηφικού πακέτου μετοχώντουλάχιστον 67%), β) Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. (πώληση πλειοψηφικού
πακέτου μετοχών-τουλάχιστον 67%) και γ) Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε. (παραχώρηση
λιμενικής υποδομής πολλαπλών χρήσεων σε τμήμα του λιμένα «Φίλιππος Β’» για χρονική
περίοδο 40 ετών4).
Η διαγωνιστική διαδικασία έχει σχεδιαστεί σε δύο φάσεις, με την πρώτη να περιλαμβάνει
την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και προεπιλογή των ενδιαφερόμενων μερών και τη
δεύτερη να αφορά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών και την ανάδειξη του πλειοδότη.
Η πρώτη φάση έχει ήδη ολοκληρωθεί με συμμετοχή σημαντικού αριθμού ενδιαφερόμενων
επενδυτικών σχημάτων και πιο συγκεκριμένα:
Για την Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε.:
1. Quintana Infrastructure and Development
2. Κοινοπραξία των εταιρειών Cameron S.A. – Goldair Cargo Α.Ε. – Bollore Africa
Logistics
3. Κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis η οποία
απαρτίζεται από τις εταιρείες Black Summit Financial Group – Euroports – EFA
Group – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
4. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Για την Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.:
1. PFIC Ltd
2. Quintana Infrastructure and Development
3. Ένωση εταιρειών IMERYS A.E. – Goldair Cargo A.E. – I.M.G.
4. Κοινοπραξία International Port Investments Alexandroupolis η οποία απαρτίζεται
από τις εταιρείες Black Summit Financial Group – EFA Group – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
5. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Για την Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.:
1. Attica Συμμετοχών Α.Ε.
2. Danthia Shipping Company Limited
3. MARG Ltd
4. Portek International Private Limited
5. Quintana Infrastructure and Development
6. ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΘΛ Α.Ε.
7. Κοινοπραξία Archirodon Group N.V. – ANEK – Όμιλος Trident Hellas
8. Κοινοπραξία Grimaldi Euromed – Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.
9. Ο.Λ.Θ. Α.Ε.
Εντός του 2021 αναμένεται να ολοκληρωθεί και η Β’ φάση του διαγωνισμού αξιοποίησης
των τριών ανωτέρω λιμένων, με την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Αξιοσημείωτη

Η παραχώρηση περιλαμβάνει: (α) Τον υφιστάμενο προβλήτα με επιστρωμένη έκταση εμβαδού περίπου
117.000 τ.μ., (β) Μία μη επιστρωμένη, από αποκατάσταση έκταση, εμβαδού περίπου 165.000 τ.μ., (γ) Τον
αποσπασμένο μόλο/κυματοθραύστη (δ) Την εμπορική δραστηριότητα (γενικό φορτίο, χύδην ξηρό φορτίο και
εμπορευματοκιβώτια) και (ε) Συγκεκριμένα αντικείμενα του υπάρχοντος εξοπλισμού του λιμένα.
4
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είναι η συμμετοχή της ΟΛΘ Α.Ε. και στους τρεις διαγωνισμούς καθώς δημιουργεί, υπό
προϋποθέσεις, προοπτικές αύξησης της συγκέντρωσης της λιμενικής αγοράς ιδίως στη
Βόρεια Ελλάδα, μέσω μίας στρατηγικής οριζόντιας ολοκλήρωσης της ΟΛΘ Α.Ε.
Οι επόμενοι μήνες αναμένονται επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς επίκειται η
γνωστοποίηση των προθέσεων του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του
Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) για την αξιοποίηση των υπολοίπων επτά (7) Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.
(Βόλος, Πάτρα, Κέρκυρα, Ηράκλειο, Λαύριο, Ελευσίνα και Ραφήνα) των οποίων η μοναδική
μετοχή έχει περάσει στην κυριότητά του. Σύμφωνα με τον έως τώρα σχεδιασμό, η δεύτερη
ομάδα λιμένων που θα αξιοποιηθεί μέσω της διαδικασίας διεθνούς διαγωνισμού από το
ΤΑΙΠΕΔ περιλαμβάνει τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (πώληση πλειοψηφικού
πακέτου μετοχών), τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε. (παραχώρηση της λιμενικής
δραστηριότητας που αφορά τη διακίνηση γενικού φορτίου) και πιθανώς τον Οργανισμό
Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.. Ο τρίτος γύρος αξιοποίησης ων περιφερειακών λιμένων θα
περιλαμβάνει τον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε., τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας Α.Ε.,
τον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου Α.Ε. και τον Οργανισμό Λιμένος Πάτρας Α.Ε.
Να σημειωθεί ότι εκτός από τους Οργανισμούς Λιμένος που λειτουργούν ως Ανώνυμες
Εταιρείες, την περίοδο 2016-2020 ξεκίνησαν διαγωνιστικές διαδικασίες για την
εκμετάλλευση μικρότερων λιμένων με βασική δραστηριότητα το θαλάσσιο τουρισμό
(κρουαζιέρα και σκάφη αναψυχής-γιώτινγκ). Οι σχετικοί διαγωνισμοί αφορούσαν τις
μαρίνες Πύλου, Αλίμου, Χίου, Θεσσαλονίκης (Αρετσού), Αργοστολίου, Ζακύνθου, Ιτέας,
Ρόδου καθώς και του λιμένα Μυκόνου.
Τέλος, έχει ανοίξει η συζήτηση για το τι μέλλει γενέσθαι με τους δευτερευούσης σημασίας
λιμένες της χώρας τους οποίους διαχειρίζονται Δημοτικά και Κρατικά Λιμενικά Ταμεία.
Προτάσεις περί συγχώνευσης φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων, επιστροφής
των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων σε κρατικό έλεγχο καθώς και μετεξέλιξη των φορέων
από ΝΠΔΔ σε Ανώνυμες Εταιρείες, έχουν διατυπωθεί στο δημόσιο διάλογο.
Το Διάγραμμα 2-1 δείχνει τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου 2016-2020 σε ότι
αφορά το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων Ελληνικών λιμένων που λειτουργούν με τη
μορφή Ανωνύμων Εταιρειών.
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Διάγραμμα 2-1. Εξελίξεις στην αποκρατικοποίηση λιμένων (2016-2020)

2.3 Μεταβολές στο Νομοθετικό Πλαίσιο (2016-2020)
Κατά τα έτη 2016-2020 υπήρξαν αρκετές πρωτοβουλίες σε νομοθετικό επίπεδο. Οι νέοι
νόμοι που τέθηκαν σε ισχύ, σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στην είσοδο ιδιωτών επενδυτών
στους ελληνικούς λιμένες αναδιαμόρφωσαν το μοντέλο λιμενικής διακυβέρνησης στην
Ελλάδα. Στη συνέχεια παρατίθενται με χρονολογική σειρά, οι κυριότερες νομοθετικές
πρωτοβουλίες που αφορούν τη λιμενική βιομηχανία της περιόδου 2016-2020.
2.3.1

Νόμος 4389/2016

Το 2016 με το Ν. 4389/20165 ιδρύθηκε (άρθρο 127) η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) ως
αποκεντρωμένη, αυτοτελής και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Υπουργείου Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός της Δ.Α.Λ. είναι
να συμβάλει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που της απονέμονται, στην επίτευξη των
προγραμματικών στόχων του ελληνικού λιμενικού συστήματος. Πιο συγκεκριμένα η Δ.Α.Λ.
δημιουργήθηκε με σκοπό την άσκηση κάθε αρμοδιότητας, εξουσίας ή ευχέρεια φορέα
διοίκησης λιμένα που περιέρχεται ειδικά στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
με διάταξη νόμου που κυρώνει Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και
του φορέα αυτού, εφόσον αυτή δεν απονέμεται με άλλη διάταξη νόμου ή απόφαση του
Υπουργού αυτού σε άλλον φορέα. Στον ίδιο Νόμο συστήθηκε το Περιφερειακό Γραφείο της
Δ.Α.Λ με έδρα το Δήμο Πειραιά και το Περιφερειακό Γραφείο της Δ.Α.Λ. με έδρα το Δήμο
Θεσσαλονίκης.

Ν. 4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
5
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2.3.2

Νόμος 4404/2016 / Νόμος 4413/2016

Το 2016 με το Ν. 4404/20166 κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ τυπικού νόμου η από 24 Ιουνίου
2016 «Σύμβαση Παραχώρησης σχετικά με τη Χρήση και την Εκμετάλλευση Ορισμένων
Χώρων και Περιουσιακών Στοιχείων εντός του Λιμένος Πειραιώς» μεταξύ του Ελληνικού
Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.».
Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 75 «Τροποποιήσεις του Ν. 4404/201б Για την
κύρωση της από 24 Ιουνίου 201б τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της
από 13ης Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της
Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ και άλλες διατάξεις» (A' 126)» του Ν.4413/20167 ο οποίος
πρωτίστως εναρμόνισε το ελληνικό δίκαιο με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/23/ΕΕ σχετικά
με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης. Επί της ουσίας ο συγκεκριμένος νόμος
τροποποίησε τη χρονική διάρκεια ισχύος της Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συναφθεί
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
2.3.3

Νόμος 4479/2017

Με το Νόμο 4479/20178 και στο άρθρο 23 γίνεται τροποποίηση άρθρων του Νόμου
4389/2016 τα οποία αφορούν τη διάρθρωση των υπηρεσιών της Δημόσιας Αρχής Λιμένων
καθώς και τη στελέχωσή της.
2.3.4

Νόμος 4504/2017

Αρκετά σημαντικές είναι οι επιπτώσεις από το Νόμο 4504/20179 τον οποίο εισηγήθηκε το
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και εισήγαγε στην εθνική νομοθεσία
διατάξεις που διέπουν την δράση και λειτουργία τόσο των φορέων διοίκησης και
εκμετάλλευσης των ελληνικών λιμένων, όσο και των παρόχων υπηρεσιών στους λιμένες της
χώρας μας. Οι σημαντικότερες εξ αυτών:
1. Πρόβλεψη σύστασης Συμβουλίων Χρηστών Λιμένων στους Οργανισμούς Λιμένος
Α.Ε. της χώρας.
2. Διαδικασίες νομιμοποίησης υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων, σε λιμένες
διεθνούς ενδιαφέροντος, εθνικής σημασίας και μείζονος ενδιαφέροντος.
3. Τροποποιήσεις του νομικού πλαισίου (του 1955) περί Πλοηγικής Υπηρεσίας.
4. Προϋποθέσεις με τις οποίες τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έχουν δυνατότητα
παροχής λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και
καταλοίπων φορτίου, καθώς και όρους λειτουργίας της εν λόγω αγοράς.
5. Συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα.

Ν. 4404/16 (ΦΕΚ 126 Α/8-7-2016): 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.
7 Ν. 4413/16 (ΦΕΚ-148 Α/8-8-16): 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 (EE L 94/1/28-3-14) και άλλες διατάξεις
8 Ν. 4479/17 (ΦΕΚ- 94Α/29-6-17): Τροποποιήσεις του Ν.2725/1999 (Α’ 11) και άλλες διατάξεις.
9 Ν. 4504/17 (ΦΕΚ-184 Α/29-11-17) : 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.
6
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6. Δυνατότητα συμμετοχής Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και Λιμενικών Ταμείων που
λειτουργούν με τη μορφή Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, στην Ένωση
Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.) και στις Διεθνείς Ενώσεις Λιμένων.
7. Προσδιορισμό προσόντων Επιθεωρητών και Ελεγκτών Ασφάλειας Λιμενικών
Εγκαταστάσεων (ISPS Code) .
8. Θεσμοθέτηση ειδικού τέλους στους ελληνικούς λιμένες με ονομασία «Τέλος
Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων» (ΤΕ.Π.Α.Η.), το οποίο βαρύνει: α) τα πλοία
αναψυχής ιδιωτικά και επαγγελματικά και β) τα επαγγελματικά τουριστικά
ημερόπλοια, ανεξαρτήτως σημαίας.
2.3.5

Νόμος 4522/2018

Ο Νόμος 4522/201810 κυρώνει την από 2 Φεβρουαρίου 2018 σύμβαση μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. η οποία αποκτά πλέον
ισχύ τυπικού νόμου. Η σύμβαση παραχώρησης της 2ας Φεβρουαρίου επί της ουσίας
τροποποιεί και κωδικοποιεί την σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
ΟΛΘ Α.Ε. της 27ης Ιουνίου 2001 προκειμένου να καταστεί εφικτή η πώληση του
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών (67%) της ΟΛΘ Α.Ε. στην κοινοπραξία εταιρειών η οποία
αναδείχθηκε ως προτιμητέος επενδυτής, έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία.
2.3.6

Νόμος 4597/2019

Με το Νόμο 4597/201911 κυρώθηκαν και απέκτησαν ισχύ νόμου οι συμβάσεις
παραχώρησης που έχει συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με τους 10 Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.
οι οποίοι ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΤΑΙΠΕΔ. Με βάση τις προβλέψεις του νόμου, η ισχύς
των συμβάσεων επεκτάθηκε στα 60 έτη από την ημερομηνία της υπογραφής τους. Ο
συγκεκριμένος νόμος αποτελεί επί της ουσίας προϋπόθεση για την έναρξη των διαδικασιών
αξιοποίησης αυτών των λιμένων από το ΤΑΙΠΕΔ, με την είσοδο ιδιωτών επενδυτών. Δίνει
άλλωστε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα της υπο-παραχώρησης σε τρίτους συγκεκριμένων
επιχειρησιακών μονάδων ή/και λιμενικών λειτουργιών και υπηρεσιών των λιμενικών και
άλλων εγκαταστάσεων. Επιπρόσθετα ο νόμος προβλέπει την αύξηση του ετήσιου
ανταλλάγματος παραχώρησης των Ο.Λ. Α.Ε. (στη βάση της Σύμβασης Παραχώρησης με το
Ελληνικό Δημόσιο) στο 3,5% από 2% που ήταν προηγουμένως.
2.3.7

Νόμος 4609/2019

Με το Νόμο 4609/201912 δόθηκε η δυνατότητα (άρθρο 64) σύναψης συβάσεων μεταξύ
Λιμενικών Ταμείων ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και επενδυτών για την παραχώρηση
της χρήσης και της εκμετάλλευσης τμημάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των
λιμένων δικαιοδοσίας των Ταμείων, για σκοπούς που σχετίζονται με την εκ μέρους των

Ν. 4522/18 (ΦΕΚ- 39/Α/7-3-18): 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.
11 Ν. 4597/19 (ΦΕΚ35Α/28-2-2019 - διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ164Α/25-10-19): 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.
12 Ν. 4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/3-5-2019): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
10
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τρίτων άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με εξαίρεση την Ακτοπλοΐα. Οι όποιες συμβάσεις
συνάπτονται θα πρέπει να προκύπτουν έπειτα από σχετική διαγωνιστική διαδικασία
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η διάρκειά τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 40
έτη. Εξαιρούνται λιμένες ή τμήματα λιμένων που έχουν παραχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ.
2.3.8

Νόμος 4676/2020

Με το άρθρο 86 του Νόμου 4676/202013 καταργήθηκε η Δημόσια Αρχή Λιμένων καθώς και
τα περιφερειακά της γραφεία τα οποία είχαν συσταθεί σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Οι
αρμοδιότητες της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών της γραφείων ασκούνται πλέον από τον
Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύνανται να μεταβιβαστούν σε άλλα
όργανα κι υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Το Διάγραμμα 2-2 παρουσιάζει σε χρονολογική σειρά τις κυριότερες νομοθετικές εξελίξεις
που αφορούν το ελληνικό λιμενικό σύστημα για την περίοδο 2016-2020.
Διάγραμμα 2-2. Νομοθετικές πρωτοβουλίες (2016-2020)

2.4 Εμπορευματική και Επιβατική Κίνηση Ελληνικών Λιμένων
2.4.1

Εμπορευματική και Επιβατική Κίνηση σε Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.

Η περίοδος 2015-2019 χαρακτηρίζεται από άνοδο στην επιβατική κίνηση στα 13
μεγαλύτερα λιμάνια της χώρας που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες καθώς και στη
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Οι υπόλοιπες κατηγορίες εμπορευματικής διακίνησης, το
Ν. 4676/20 (ΦΕΚ 67 Α/19-3-2020): Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και
λοιπές διατάξεις.
13
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χύδην ξηρό φορτίο και το χύδην υγρό, παρουσίασαν πτώση. Ο Πίνακας 2-1 παρουσιάζει τις
μεταβολές ανά τύπο διακίνησης στους μεγαλύτερους λιμένες της χώρας, και ειδικότερα
στους 13 λιμένες της χώρας που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρίες.
Πίνακας 2-1 Μεταβολή εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης στους 13 Οργανισμούς
Λιμένων Α.Ε. της χώρας, 2015-2019
Είδος κίνησης
Εμπορευματοκιβώτια (TEU)
Χύδην Ξηρό Φορτίο (τόνοι)
Χύδην Υγρό Φορτίο (τόνοι)
Ακτοπλοΐα (Επιβάτες)
Κρουαζιέρα (Επιβάτες)

Διαφορά 2019/2015
65,3%
-5,9%
-8,7%
9,7%
10,4%

Η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε πολύ μεγάλη άνοδο στη διάρκεια της
συγκεκριμένης πενταετίας. Η συνεχόμενη αύξηση της σχετικής διακίνησης από το λιμένα
του Πειραιά πρωτίστως και δευτερευόντως από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης (με μικρή όμως
συνεισφορά στη συνολική διακίνηση σε επίπεδο χώρας) αποτέλεσε τον καθοριστικό
παράγοντα για το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αντίθετες τάσεις κατεγράφησαν στην
περίπτωση της διακίνησης χύδην ξηρών φορτίων. Η εν λόγω αγορά παρουσίασε μικρή
πτώση κυρίως εξαιτίας μείωσης της βιομηχανικής παραγωγής σε γειτονικές χώρες (κυρίως
στη Βόρεια Μακεδονία), οι εισροές πρώτων υλών των οποίων εξυπηρετούνται σχεδόν κατ’
αποκλειστικότητα από το λιμένα Θεσσαλονίκης. Σε ότι αφορά τη μείωση στη διακίνηση
χύδην υγρών φορτίων οφείλεται στη σχετική μείωση στο λιμένα Θεσσαλονίκης που είναι ο
βασικός λιμένας (από τους 13 Οργανισμούς Λιμένος) που διακινούν χύδην υγρά φορτία.
Η επιβατική κίνηση, τόσο της ακτοπλοΐας όσο και της κρουαζιέρας παρουσίασαν αύξηση. Η
μεν ακτοπλοΐα επωφελήθηκε από τη σταδιακή ανάκαμψη της Ελληνικής οικονομίας και τη
σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την χώρα, η δε κρουαζιέρα επανάκαμψε
στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου δυναμικά έπειτα από τις γεωπολιτικές
εξελίξεις της περιόδου 2011-2015, επηρεάζοντας θετικά τη διακίνηση επιβατών
κρουαζιέρας και στην Ελλάδα.
Για το έτος 2019, η συνολική διακίνηση των 13 οργανισμών λιμένων που λειτουργούν υπό
το καθεστώς ανώνυμης εταιρείας είναι αυξημένη σε όλες τις κατηγορίες διακίνησης. Η
διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων (σε TEUs) ενισχύθηκε κατά 14,1% σε σχέση με το 2018, η
διακίνηση χύδην ξηρού φορτίου αυξήθηκε κατά 15,2% ενώ το χύδην υγρό φορτίο
παρουσίασε μικρή άνοδο της τάξης του 1,8%. Η κίνηση ακτοπλοΐας σημείωσε άνοδο 7,4%
ενώ σημαντική αύξηση παρουσίασε και η κίνηση κρουαζιέρας κατά 9,2%. Σε ότι αφορά την
διακίνηση ανά οργανισμό λιμένα, παρατηρήθηκαν μικτές τάσεις αν και σε γενικές γραμμές
η πλειοψηφία των οργανισμών παρουσίασαν αύξηση σε αρκετές από τις κατηγορίες
εμπορευματικής και επιβατικής κίνησης. Ο Πίνακας 2-2 παρουσιάζει τη διακίνηση των 13
οργανισμών λιμένος για το έτος 2019 και την μεταβολή που υπήρξε σε σχέση με το 2018.
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Πίνακας 2-2. Εμπορευματική και επιβατική κίνηση, 13 Οργανισμοί Λιμένων (2019)
Οργανισμός
Λιμένα Α.Ε.

Χύδην ξηρό
Χύδην υγρό
φορτίο φορτίο (τόνοι)
(τόνοι)
Αλεξανδρούπολης 2019
204.219
Δ18/19
-2,20%
Βόλου
2019
23.077
507.311
Δ18/19
6,80%
22,20%
Ελευσίνα
2019
116.231
58.979
Δ18/19
11,90%
110,20%
Νομού Εύβοιας
2019
404.734
Δ18/19
10,30%
Ηγουμενίτσας
2019
Δ18/19
Ηρακλείου
2019
21.511
74.893
409
Δ18/19
-3,50%
21,80%
-29,20%
Θεσσαλονίκης
2019
448.765
3.965.166
6.742.913
Δ18/19
5,70%
15,70%
1,70%
Καβάλας
2019
620.875
Δ18/19
35,10%
Κέρκυρας
2019
Δ18/19
Λαυρίου
2019
6.062
6.102
Δ18/19
-65,80%
-74,40%
Πάτρας
2019
8.485
157.711
63.983
Δ18/19
453,50%
-17,20%
-26,10%
Πειραιώς
2019
5.648.154
Δ18/19
15,10%
Ραφήνας
2019
Δ18/19
Σημείωση: (-) = Η συγκεκριμένη διακίνηση δεν εξυπηρετείται από το λιμένα

2.4.2

Έτος

Εμπορεύματοςκιβώτια (TEU)

Ακτοπλοΐα
(επιβάτες)

Κρουαζιέρα
(επιβάτες)

136.034
-7,25%
392.596
12,60%
429.684
-4,90%
1.689.499
1,20%
2.722.401
-2,50%
1.713.727
8,30%
1.416
-96,70%
2.265.419
2,00%
1.864.464
-2,30%
465.431
-1,00%
627.139
-2,50%
16.551.054
5,60%
2.371.920
1,80%

0
-100,00%
12.574
-59,90%
1.053
-64,30%
307.043
3,10%
4.865
223,90%
2.699
38,10%
768.198
4,40%
1.219
-26,00%
1.098.091
14,20%
-

Εξέλιξη Διακίνησης ανά Λιμενική Αγορά

Μία καλύτερη εικόνα για την εξέλιξη της διακίνησης φορτίων και επιβατών στους
κυριότερους Ελληνικούς λιμένες προσφέρει η διαμόρφωση σχετικών δεικτών οι οποίοι
παρουσιάζονται στη συνέχεια για τις βασικότερες κατηγορίες εμπορευματικής και
επιβατικής διακίνησης.14 Συγκεκριμένα, στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται
η εξέλιξη της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, χύδην ξηρού φορτίου, χύδην υγρού
φορτίου, ακτοπλοΐας και κρουαζιέρας στους 13 σημαντικότερους λιμένες της Ελλάδας που
αποτελούν Ανώνυμες Εταιρείες τη δεκαετία 2010-2019, και με έτος βάσης το 2005
(2005=100).
Η αύξηση της διακίνησης στα εμπορευματοκιβώτια είναι συνεχής την περίοδο 2010-2019
με εξαίρεση το έτος 2015, όταν η επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων είχε
σημαντική επίπτωση στις Ελληνικές εισαγωγές και εξαγωγές (Διάγραμμα 2-3). Η άνοδος της
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων οφείλεται κυρίως στη δραστηριοποίηση της COSCO
Pacific στο λιμένα Πειραιά, μέσω της διαχείρισης του Προβλήτα ΙΙ η οποία ενισχύθηκε από
την κατασκευή και διαχείριση του Προβλήτα ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων του
λιμένα. Οι επενδύσεις (αναβάθμιση προβλήτα ΙΙ και κατασκευή προβλήτα ΙΙΙ) της Σταθμός
Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) σε συνδυασμό με τις επενδύσεις της ΟΛΠ
14

Επεξεργασία δεδομένων ‘GREPORT - Report on Greek ports’ (επιμέλεια: Γ. Βαγγέλας & Θ. Πάλλης), εκδόσεις
ετών 2016, 2018 & 2020: Πειραιάς: Ports and Shipping Advisory.
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Α.Ε. (κατασκευή προβλήτα Ι) συνέβαλλαν στην αύξηση της δυναμικότητας του λιμένα από
τα 1,4 εκ. TEU στα 7,2 εκ. TEU μέσα σε μία δεκαετία (2008-2018). Η λειτουργία του λιμένα
από ένα παγκόσμιο διαχειριστή λιμένων λειτούργησε θετικά σε ότι αφορά τη
συνδεσιμότητα του λιμένα Πειραιά στα παγκόσμια ναυτιλιακά δίκτυα και στην ενίσχυση
της εξυπηρέτησης μεταφόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων.
Διάγραμμα 2-3. Εξέλιξη διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων 2010-2019 (Έτος βάσης
2005=100)
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020.

Το λιμάνι του Πειραιά (+371,4% την περίοδο 2010-2019) εξελίχθηκε σε έναν από τους
σημαντικότερους λιμένες διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως όσο αφορά στον
όγκο των εμπορευματοκιβωτίων τα οποία εξυπηρετεί ετησίως. Από την 93η θέση της
σχετικής παγκόσμιας κατάταξης το 2010, το λιμάνι του Πειραιά κατέλαβε την 26η θέση το
2019, αποδεικνύοντας τη δυναμική του ανάπτυξη. Στον ευρωπαϊκό χώρο, σύμφωνα με
στοιχεία του PortEconomics15, το 2019 το λιμάνι του Πειραιά αναδείχθηκε το μεγαλύτερο
λιμάνι της Μεσογείου σε διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων και το τέταρτο μεγαλύτερο στην
Ευρώπη μετά από το Ρότερνταμ, την Αμβέρσα και το Αμβούργο. Συνεχής ήταν η αύξηση της
διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και στη περίπτωση της ΟΛΘ Α.Ε., η οποία για την
περίοδο 2010-2019 διαμορφώθηκε στο 64,2%, συμβάλλοντας με τη σειρά της στην
σημαντική βελτίωση των σχετικών μεγεθών σε επίπεδο χώρας.
Σε ότι αφορά τη διακίνηση χύδην ξηρών φορτίων από τους 13 Οργανισμούς Λιμένων, οι
εννέα εξυπηρετούν τη συγκεκριμένη αγορά. Ο λιμένας της Θεσσαλονίκης καταλαμβάνει την
πρώτη θέση στη σχετική αγορά με διακίνηση κοντά στους τέσσερις εκ. τόνους το 2019,
καθώς εκτός από την αγορά της Βόρειας Ελλάδας εξυπηρετεί και την αγορά γειτονικών
Βαλκανικών κρατών. Με εξαίρεση δύο λιμένες (Λαύριο και Αλεξανδρούπολη), οι υπόλοιποι
λιμένες παρουσίασαν αύξηση στη διακίνηση χύδην ξηρών φορτίων. Η Καβάλα παρουσίασε
μεγάλη άνοδο στη διακίνηση (35,1%) ενώ και ο Βόλος είχε σημαντική αύξηση (22,2%) σε
σχέση με το 2018.

15

PortEconomics (2021). Top-15 European Container Ports. https://www.porteconomics.eu/top-15container-ports-in-europe-in-2019-teu-volumes-and-growth-rates/ .
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Συνολικά, η αγορά των χύδην ξηρών φορτίων κινείται σε χαμηλά ακόμη επίπεδα για τους
Οργανισμούς Λιμένων που λειτουργούν ως Ανώνυμες Εταιρείες, καθώς σε σχέση με το
2005, έχουν απωλέσει το 28,8% της ετήσιας διακίνησης. Συνολικά τη δεκαετία 2010-2019 οι
Οργανισμοί Λιμένων απώλεσαν το ένα τέταρτο της διακίνησης (25,6%), καθώς το 2019
διακινήθηκαν 2,1 εκ. τόνοι χύδην ξηρού φορτίου λιγότεροι με σχέση με το 2010.
Διάγραμμα 2-4. Εξέλιξη διακίνησης χύδην ξηρού φορτίου 2010-2019 (Έτος βάσης
2005=100)
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στο χύδην υγρό φορτίο η διακίνηση του οποίου στην
εξεταζόμενη δεκαετία μειώθηκε κατά 18,4%, στους 6,866 εκ. τόνους, διακίνηση που αφορά
τους λιμένες που διαχειρίζονται οι 13 Οργανισμοί Λιμένων. Η διακίνηση αυτή αποτελεί ένα
μικρό μόνο τμήμα της συνολικής διακίνησης χύδην υγρών φορτίων πανελλαδικά, καθώς το
2019 υπολογίζεται ότι περίπου 51,3 εκ. τόνοι χύδην υγρών εμπορευμάτων διακινήθηκαν
από λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα. Συντριπτικό ποσοστό αυτής της διακίνησης
αφορά την εισαγωγή αργού πετρελαίου και την εξαγωγή προϊόντων πετρελαίου,
δραστηριότητες οι οποίες εξυπηρετούνται από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις που
διαθέτουν τα διυλιστήρια της χώρας.
Το 2019 το λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατέλαβε για μία ακόμη χρονιά την πρώτη θέση
διακινώντας 6,74 εκ. τόνους χύδην υγρών εμπορευμάτων, με την Πάτρα και την Ελευσίνα
να καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα. Ο μικρός αριθμός Οργανισμών
Λιμένων που διακινούν χύδην υγρά φορτία οφείλεται, όπως προαναφέρθηκε, στο ότι το
συγκεκριμένο εμπόριο εξυπηρετείται κυρίως από ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις.
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Διάγραμμα 2-5. Εξέλιξη διακίνησης χύδην υγρού φορτίου 2010-2019 (Έτος βάσης
2005=100)
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020.

Η ακτοπλοΐα υπέστη σημαντικό πλήγμα κατά τα πρώτα έτη της περιόδου 2010-2019. Σε μία
δύσκολη οικονομικά περίοδο, η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος καθώς και οι
επιχειρηματικές αποφάσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών με στόχο την επιβίωσή τους
(πωλήσεις πλοίων, μείωση δρομολογίων κτλ.) υπήρξαν καθοριστικές. Στο δεύτερο μισό της
δεκαετίας, η ακτοπλοΐα ανέκτησε τμήμα της κίνησης που είχε απωλέσει με αποτέλεσμα και
τα ίδια τα λιμάνια να ανακτήσουν τμήμα της διακίνησης και ως εκ τούτου η μείωση να
συγκρατηθεί και η περίοδος 2010-2019 να καταγράψει πτώση στη διακίνηση επιβατών
μόλις 2,1%. Από τους 13 Οργανισμούς Λιμένων, οι επτά διακινούν πάνω από 1.000.000
επιβάτες σε ετήσια βάση. Ανοδικά κινήθηκε η ακτοπλοϊκή κίνηση το 2019 για έξι
Οργανισμούς Λιμένων σε σύγκριση με το 2018, ενώ σε επτά Οργανισμούς παρουσιάσθηκε
μείωση. Σε γενικές γραμμές η διακίνηση του 2019 πλησιάζει τα επίπεδα διακίνησης προ της
οικονομικής ύφεσης, η οποία ξεκίνησε το 2009, κάτι που δείχνει ότι κίνηση ακτοπλοΐας
κινείται ανοδικά, τουλάχιστον για τους 13 Οργανισμούς Λιμένων. Απομένει να αποτυπωθεί
η επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 στην ακτοπλοΐα κατά το έτος 2020, η οποία είχε
ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη πτώση της ζήτησης με επακόλουθο τη μείωση των
δρομολογίων και παράλληλα τη μείωση της πληρότητας των πλοίων.
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Διάγραμμα 2-6. Εξέλιξη διακίνησης ακτοπλοΐας 2010-2019 (Έτος βάσης 2005=100)
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020.

Η κρουαζιέρα το 2019 κινήθηκε ανοδικά σε σχέση με το 2010 καθώς η συνολική διακίνηση
επιβατών κρουαζιέρας στους 13 Οργανισμούς Λιμένων αυξήθηκε κατά 5,3%, παρά το ότι οι
προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων μειώθηκαν κατά 18%. Η εν λόγω αναντιστοιχία αποτελεί
ένδειξη αύξησης του μεγέθους των κρουαζιερόπλοιων τα οποία προσεγγίζουν πλέον τους
Ελληνικούς λιμένες σε σχέση με το 2010. Η πανδημία του COVID-19 είχε ως αποτέλεσμα
την απόφαση της παγκόσμιας βιομηχανίας κρουαζιέρας να αναστείλει τα προγράμματά της
με αποτέλεσμα τα Ελληνικά λιμάνια να απωλέσουν τα οφέλη από εκατοντάδες
προσεγγίσεις. Ήδη τα πρώτα στοιχεία διακίνησης κρουαζιέρας του 2020 κάνουν λόγο για
μείωση της τάξης του 95% σε σχέση με το 2019.
Διάγραμμα 2-7. Εξέλιξη διακίνησης κρουαζιέρας 2010-2019 (Έτος βάσης 2005=100)
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020.

2.4.3

Εμπορευματική και Επιβατική Κίνηση σε Λιμενικά Ταμεία

Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, στους λιμένες που διαχειρίζονται τα Λιμενικά
Ταμεία (Λ.Τ.) και Δημοτικά – Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) διακινήθηκαν 19,7 εκ.
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τόνοι φορτίου (στοιχεία έτους 2017). Η καταγραφή αφορά εμπορευματική κίνηση
οποιασδήποτε μορφής (χύδην, γενικά φορτία, ε/κ και φορτία σε Ro-Ro). Στο Διάγραμμα 2.8
συγκρίνονται τα στοιχεία της συνολικής εμπορευματική κίνηση ανά Περιφέρεια της χώρας
σε λιμένες υπό την αρμοδιότητα των Λ.Τ. και Δ.Λ.Τ. τα οποία έχει καταγράψει η ΕΛΣΤΑΤ–
ενώ έχει εξαιρεθεί η κίνηση των Οργανισμών Λιμένων, η οποία αναλύθηκε στις
προηγούμενες ενότητες.
Διάγραμμα 2-8. Εμπορευματική Κίνηση Λιμένων ανά Περιφέρεια το 2017 (.000 τόνοι)
Νοτίου Αιγαίου
Αττικής
Κρήτης
Δυτικής Ελλάδας
Στερεάς Ελλάδας
Ιονίων Νήσων
Βορείου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Θεσσαλίας
Κεντρικής Μακεδονίας
Ηπείρου
Ανατολικής Μακεδονίας

5,387
4,026
2,801
2,047
1,752
999
952
865
305
284
205
98

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ

Συνολικά (Πίνακας 2.3), υπάρχουν έξι (6) λιμένες με εμπορευματική κίνηση μεγαλύτερη
του 1.000.000 τόνων φορτίου, 27 λιμένες με κίνηση μεγαλύτερη των 100.000 τόνων και
άλλοι 16 λιμένες με ετήσια κίνηση μεταξύ 50.000 και 100.000 τόνων. Η μεγαλύτερη
εμπορευματική κίνηση σημειώνεται στους λιμένες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (5,4
εκατ. τόνοι) ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Αττικής (4 εκατ. τόνοι). Σε επτά (7)
Περιφέρειες της χώρας, το μέγεθος της καταγεγραμμένης κίνησης φορτίων δεν ξεπερνά το
ένα (1) εκατ. τόνους.
Πίνακας 2-3. Μέγεθος Εμπορευματικής Κίνησης λιμένων ανά Περιφέρεια (2017)
Περιφέρεια

ΣΥΝΟΛΟ
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης

Αριθμός Λιμένων με Εμπορευματική Κίνηση
> 50.000
> 100.000
> 1 εκ.
ΣΥΝΟΛΟ
τόνων
τόνων
τόνων
16
27
6
49
1
0
0
1
1
1
0
2
0
1
0
1
1
1
0
2
0
3
0
3
0
1
1
2
0
2
1
3
3
2
2
7
2
2
0
4
1
3
0
4
6
8
1
15
1
3
1
5

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ
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Αναφορικά με τη συνολική κίνηση επιβατών ανά περιφέρεια, οι φορείς διαχείρισης
λιμένων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και της Αττικής βρίσκονται στην κορυφή,
διακινώντας 23 εκατ. επιβάτες για το 2017. Πέντε Περιφέρειες διακίνησαν λιγότερους από
ένα εκατομμύριο επιβάτες. Συνολικά, υπάρχουν εννέα (9) λιμένες με επιβατική κίνηση
μεγαλύτερη του ενός εκατομμυρίων επιβατών ετησίως, 49 λιμένες με κίνηση μεταξύ των
100.000 – 1.000.000 επιβατών και 13 λιμένες με ετήσια κίνηση μεταξύ 50.000 και 100.000
επιβατών.
Διάγραμμα 2-9. Συνολική Κίνησης Επιβατών ανά Περιφέρεια (2017, χιλ. επιβάτες)
Νοτίου Αιγαίου

12,665

Αττικής

11,015

Ιονίων Νήσων

3,141

Δυτικής Ελλάδας

2,997

Ανατολικής Μακεδονίας

1,972

Κρήτης

1,244

Βορείου Αιγαίου

1,097

Θεσσαλίας

976

Στερεάς Ελλάδας

872

Κεντρικής Μακεδονίας

720

Πελοποννήσου

648

Ηπείρου

0

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 2-4. Πίνακας 2: Μέγεθος Επιβατικής Κίνησης Λιμένων ανά Περιφέρεια (2017)
Περιφέρεια
Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Ιόνιων Νήσων
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια Αττικής
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου
Περιφέρεια Κρήτης
ΣΥΝΟΛΟ

Αριθμός Λιμένων με Κίνηση
> 50.000
> 100.000
> 1 εκ.
επιβ.
επιβ.
επιβ.
0
0
1
0
3
0
0
0
0
1
3
0
3
6
1
1
0
2
2
2
0
0
8
2
0
2
0
2
4
0
2
18
3
2
3
0
13
49
9

ΣΥΝΟΛΟ
1
3
0
4
10
3
4
10
2
6
23
5

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ

Τέλος, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται τα συγκεντρωτικά στοιχεία κίνησης ανά
περιφέρεια καθώς και το ποσοστό συμμετοχής του στη συνολική διακίνηση εμπορευμάτων
και επιβατών της χώρας. Πρώτη σε επιβατική κίνηση αναδεικνύεται η Περιφέρεια Νοτίου
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Αιγαίου (33,9%) ακολουθούμενη από την Περιφέρεια Αττικής (29,5%). Στην εμπορευματική
κίνηση, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου κατέχει σημαντικό μερίδιο (27,3%) ενώ πέντε
περιφέρειες έχουν μερίδιο κάτω από 5% στο σύνολο της χώρας αναφορικά με τη διακίνηση
εμπορευμάτων. Τέλος, επτά (7) περιφέρειες εμφανίζουν στοιχεία διακίνησης επιβατών
κάτω από 5% της συνολικής διακίνησης.
Πίνακας 2-5. Συνολική Διακίνηση και Ποσοστό Συμμετοχής Ανά Περιφέρεια (2017)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
(τόνοι)

ΕΠΙΒΑΤΕΣ

% Εμπ.
Κίνησης

Ανατολικής Μακεδονίας
Αττικής
Βορείου Αιγαίου
Δυτικής Ελλάδας
Ηπείρου
Θεσσαλίας
Ιονίων Νήσων
Κεντρικής Μακεδονίας
Κρήτης
Νοτίου Αιγαίου
Πελοποννήσου
Στερεάς Ελλάδας
Σύνολο

98.496
4.025.796
952.429
2.046.871
205.406
304.556
999.256
284.493
2.801.484
5.387.458
865.159
1.751.923
19.723.327

1.971.940
11.015.457
1.096.861
2.996.974
0
976.355
3.141.196
719.665
1.243.552
12.665.329
647.542
871.969
37.346.840

0,50%
20,41%
4,83%
10,38%
1,04%
1,54%
5,07%
1,44%
14,20%
27,32%
4,39%
8,88%

%
Επιβατ.
Κίνησης
5,28%
29,50%
2,94%
8,02%
0,00%
2,61%
8,41%
1,93%
3,33%
33,91%
1,73%
2,33%

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ

2.4.4

Τάσεις Συγκέντρωσης στην Ελληνική Λιμενική Αγορά

Οι εξελίξεις στην Ελληνική λιμενική βιομηχανία και ιδιαίτερα στο μοντέλο διακυβέρνησης
των δύο μεγαλύτερων οργανισμών λιμένος της χώρας (ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε.) άσκησαν
σημαντική επίδραση στη συγκέντρωση που παρατηρείται στη λιμενική αγορά και κυρίως
στην αγορά διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων. Η παραχώρηση του Προβλήτα ΙΙ από την
ΟΛΠ Α.Ε. σε ιδιώτη διαχειριστή το 2009 και η κατασκευή του Προβλήτα ΙΙΙ που ακολούθησε
άλλαξε τους συσχετισμούς μεταξύ των λιμένων που δραστηριοποιούνται στην αγορά των
εμπορευματοκιβωτίων. Η μεγέθυνση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων της ΟΛΠ Α.Ε.,
ουσιαστικά με τετραπλασιασμό της ετήσιας δυναμικότητας, η λειτουργία του από μία
παγκόσμια εταιρεία διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων (COSCO), η προσέλκυση και άλλων
μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων και εν τέλει η
σημαντική βελτίωση της συνδεσιμότητας του λιμένα στα παγκόσμια ναυτιλιακά δίκτυα,
είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγκέντρωσης στη συγκεκριμένη αγορά. Το Διάγραμμα
2-10 παρουσιάζει την εξέλιξη της συγκέντρωσης στη λιμενική αγορά
εμπορευματοκιβωτίων την περίοδο 2010-2019.
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Διάγραμμα 2-10. Εξέλιξη συγκέντρωσης: Λιμενική αγορά εμπορευματοκιβωτίων, 20102019
100.0%
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%

18.1%

79.3%

2010

9.2%

9.4%

8.7%

7.3%

89.8%

89.4%

90.1%

91.8%

2013

2015

2017

2019

ΣΕΠ+ΟΛΠ

ΟΛΘ Α.Ε.

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020.

Από τα δεδομένα του διαγράμματος καθίσταται εμφανής η σχεδόν μονοπωλιακή θέση που
κατέχει το λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Να
σημειωθεί ότι στο διάγραμμα προστίθενται τα ποσοστά διακίνησης της Σταθμός
Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. καθώς οι
δύο εταιρείες, έπειτα από την πώληση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΠ Α.Ε. το
2016, ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών κινεζικών συμφερόντων.
Όπως παρατηρούμε η συγκέντρωση στην αγορά διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
αυξάνεται διαρκώς έχοντας φτάσει σε μία δεκαετία από το 79,3% το 2010 στο 91,8% το
2019. Αντίστοιχα το ποσοστό της ΟΛΘ Α.Ε. βαίνει μειούμενο καθώς το λιμάνι παρ’ ότι
αυξάνει τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο, εν τούτοις
σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση της διακίνησης δεν είναι αρκετή για να επηρεάσει την
επίδραση του Πειραιά στο σύνολο της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων της χώρας.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το συντριπτικό ποσοστό της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων
από το λιμάνι του Πειραιά, αφορά διακίνηση μεταφόρτωσης. Ενδεχομένως η συγκέντρωση
στην αγορά να είναι μικρότερη σε ότι αφορά την εξέταση, αποκλειστικά, της συμμετοχής
των λιμένων στη διακίνηση εγχώριου φορτίου εμπορευματοκιβωτίων (εισαγωγές –
εξαγωγές).
Στις υπόλοιπες αγορές δεν παρατηρείται υψηλός βαθμός συγκέντρωσης, καθώς
περισσότεροι οργανισμοί λιμένων εξυπηρετούν τη σχετική διακίνηση, ενώ υπάρχουν και
άλλοι λιμένες που δεν λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες που διακινούν εμπορευματική
και επιβατική κίνηση. Ενδεικτικά, στην αγορά διακίνησης επιβατών κρουαζιέρας συνολικά
38 λιμάνια δέχτηκαν προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων το 2019. Αντίστοιχα και στην αγορά
της διακίνησης επιβατών ακτοπλοΐας υπάρχουν πολλοί λιμένες που εξυπηρετούν τη
συγκεκριμένη διακίνηση αν και το λιμάνι του Πειραιά εξυπηρετεί σημαντικό αριθμό
επιβατών ως το λιμάνι-κέντρο του δικτύου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών της χώρας. Το
Διάγραμμα 2-11 παρουσιάζει την εξέλιξη της συγκέντρωσης στη λιμενική αγορά διακίνησης
χύδην ξηρού φορτίου.
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Διάγραμμα 2-11. Εξέλιξη συγκέντρωσης: Λιμενική αγορά χύδην ξηρού φορτίου, 20102019
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

38.9%

31.8%

61.1%

68.2%

2013

2014

40.6%

46.4%

59.4%

53.6%

2015

2017

34.5%

50.2%

49.8%

2010

ΟΛΘ ΑΕ

65.5%

2019

Υπόλοιποι Ο.Λ.

Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020

Η ΟΛΘ Α.Ε. κατέχει την ηγετική θέση ανάμεσα στους 13 Οργανισμούς Λιμένος σε ότι αφορά
τη διακίνηση χύδην ξηρών φορτίων αν και τα ποσοστά συγκέντρωσης παρουσιάζουν
μεγάλη διακύμανση. Σε γενικές όμως γραμμές στη δεκαετία 2010-2019 η συγκέντρωση στο
κομμάτι της αγοράς που κατέχουν οι 13 οργανισμοί λιμένος έχει αυξηθεί. Θα πρέπει όμως
τα στοιχεία να αναλυθούν υπό το πρίσμα της δομής της συγκεκριμένης λιμενικής αγοράς
όπου πέραν των Οργανισμών Λιμένων που διαχειρίζονται χύδην ξηρά φορτία υπάρχουν και
μικρότερες λιμενικές εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη αγορά. Οι
εγκαταστάσεις αυτές είναι είτε ιδιωτικές εξυπηρετώντας τις ανάγκες συγκεκριμένων
βιομηχανιών ή βιομηχανικών περιοχών, είτε διαχειρίζονται από Λιμενικά Ταμεία (κρατικά ή
δημοτικά).
Στη λιμενική αγορά εξυπηρέτησης επιβατικής κίνησης ακτοπλοΐας ο Πειραιάς κατέχει
ηγετική θέση μεταξύ των 13 Οργανισμών Λιμένων, όπως παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 212. Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς κατέχει αδιάλειπτα από το 2010 πάνω από το 50% της
διακίνησης, μεταξύ των 13 οργανισμών λιμένος. Παρά το ότι τα στοιχεία δείχνουν μία
συγκέντρωση της αγοράς, δεν λαμβάνουν υπόψη τις εξυπηρετούμενες γραμμές ανά λιμένα
καθώς και τους μικρότερους λιμένες που εξυπηρετούν ακτοπλοϊκή κίνηση τόσο στην
ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική χώρα.
Η ανάλυση της διακίνησης εντοπίζει στοιχεία συγκέντρωσης σε ότι έχει να κάνει όμως με το
σύνολο της αγοράς που εξυπηρετούν οι 13 Οργανισμοί Λιμένων. Η ενσωμάτωση στην
ανάλυση, των στοιχείων διακίνησης λιμένων που λειτουργούν υπό τη μορφή κρατικού ή
δημοτικού λιμενικού ταμείου αλλάζει την εικόνα της αγοράς. Η μόνη αγορά στην οποία τα
στοιχεία δεν μπορούν να αλλάξουν είναι εκείνη των εμπορευματοκιβωτίων καθώς εκτός
ΟΛΠ Α.Ε. και ΟΛΘ Α.Ε. μόλις τέσσερις λιμένες, ορισμένοι μάλιστα συγκυριακά, εξυπηρετούν
κίνηση εμπορευματοκιβωτίων. Και σε αυτή την περίπτωση όμως, παρά την
αδιαμφισβήτητη ηγετική, σχεδόν μονοπωλιακή θέση, της Σ.Ε.Π. Α.Ε. και της ΟΛΠ Α.Ε. που
εξετάζονται αθροιστικά καθώς ανήκουν στον ίδιο όμιλο, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το
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μερίδιο αγοράς καθ’ ενός εκ των λιμένων στο εγχώριο φορτίο (εισαγωγές-εξαγωγές), καθώς
το φορτίο μεταφόρτωσης (transshipment) αφορά το εμπόριο τρίτων χωρών.
Διάγραμμα 2-12. Εξέλιξη συγκέντρωσης: Λιμενική αγορά ακτοπλοΐας, 2010-2019
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Πηγή: Επεξεργασία δεδομένων από μελέτες GREPORT2016, GREPORT2018 και GREPORT2020

2.5 Δομή Διακυβέρνησης Ελληνικού Λιμενικού συστήματος
Η λειτουργία λιμένων και Λιμενικών Ταμείων στην Ελληνική επικράτεια έχει εξελιχθεί σε
διαδοχικές φάσεις, με σημείο εκκίνησης το 1923. Η ίδρυση και λειτουργία τους είναι
αποτέλεσμα σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών του παρελθόντος, με τη σημερινή δομή
του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος να αναδιαμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό μέσω
νομοθετικών πρωτοβουλιών και αποφάσεων της περιόδου 1993-2012.
2.5.1

Σύνολο Φορέων Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμένων

Το σύνολο των Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης λιμένων ανά την επικράτεια όπως
διαμορφώνεται στα τέλη του 2020 παρατίθεται στον Πίνακας 2-6.
Πίνακας 2-6. Σύνολο Φορέων Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμένων (2020)
Φορείς Διοίκησης & Εκμετάλλευσης Λιμενικών Ταμείων
Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. (Ο.Λ.) υπό δημόσιο έλεγχο
Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. (Ο.Λ.) υπό ιδιωτικό έλεγχο
Λιμενικά Ταμεία (Λ.Τ.)
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.)
Λιμενικά Γραφεία
Χωροθετημένοι τουριστικοί λιμένες / μαρίνες
Καταφύγια και αγκυροβόλια
Λιμένες ξενοδοχειακών μονάδων

2016

2020

13
0
13
69
2
59*
84*
11*

11
2
10
75
10
57**
85**
11**

Πηγές: Πάλλης, Α. Τζαννάτος Ε., Κλαδάκη Ε. Κονταξή Χ. Στυλιάδης Θ. (2016). Προοπτικές συγχώνευσης
δημοτικών, διαδημοτικών και κρατικών λιμενικών ταμείων. Μελέτη για την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).
Χίος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου (*) Αριθμ. 67659/13 (ΦΕΚ3155Β): Έγκριση τροποποίησης Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό και της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού. (**) Υπουργείο Τουρισμού https://mintour.gov.gr/ependyseis/toyristikoilimenes/chartes-toyristikon-limenon/ (ημερομηνία προσπέλασης: Δεκέμβριος 2020).
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Στα τέλη του 2020 το σύνολο των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης Λιμενικών Ταμείων
(Κρατικά, Δημοτικά και Διαδημοτικά) ανά την επικράτεια ανέρχεται σε ογδόντα πέντε (85)
και συμπεριλαμβάνει: δέκα (10) Λιμενικά Ταμεία (Λ.Τ.) και εβδομήντα πέντε (75)
Δημοτικά – Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) (Πίνακας 2-7).
Πίνακας 2-7. Σύνολο Λιμενικών Ταμείων (Λ.Τ.) & Δημοτικών–Διαδημοτικών Λιμενικών
Ταμείων (Δ.Λ.Τ.)
2012

2015

2020

(1) Λιμενικά Ταμεία (Λ.Τ.)

37

13

10

(2) Δημοτικά – Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) τα οποία
δημιουργήθηκαν από μεταφορά αρμοδιοτήτων Λ.Τ. με
Προεδρικό Διάταγμα
(3) Ιδρυθέντα Δημοτικά – Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.)
ΣΥΝΟΛΟ

35

37

41

72

32
82

34
85

Στην επικράτεια λειτουργούν 13 Οργανισμοί Λιμένος υπό τη μορφή ανώνυμης εταιρείας.
Δύο εξ’ αυτών όπως αναφέρθηκε και στο πρώτο μέρος του εισαγωγικού τμήματος, έχουν
ιδιωτικοποιηθεί, έπειτα από την πώληση πλειοψηφικών πακέτων μετοχών (Οργανισμός
Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. και Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. αντίστοιχα). Οι
υπόλοιποι Οργανισμοί Λιμένων είναι μονο-μετοχικές Ανώνυμες Εταιρείες και με την
εξαίρεση του Οργανισμού Λιμένων Νομού Ευβοίας Α.Ε., η μετοχή τους ανήκει στο Ταμείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ). Στον Πίνακα 2.8 αναφέρονται οι
Οργανισμοί Λιμένος της χώρας.
Πίνακας 2-8. Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
Ι,
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Ε
(ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ)
ΙΙ.
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
(ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ Α.Ε.
TΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΕΣ)
ΙΙΙ.
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ Α.Ε.
(ΜΟΝΟ-ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Ε.
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.)
5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε.
6. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Α.Ε.
7. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Α.Ε.
8. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.
9. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ Α.Ε.
IV.
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ Α.Ε.
1. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε.
(ΜΟΝΟ-ΜΕΤΟΧΙΚΕΣ Α.Ε. ΣΤΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
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2.5.2

Λιμενικά Ταμεία (Λ.Τ.)

Σε ότι αφορά τα Λιμενικά Ταμεία (βλ. Πίνακα 2-9), η διαχείρισή τους διενεργείται από το
κράτος και υπάγονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Να σημειωθεί
ότι τα Λιμενικά Ταμεία έχουν διέλθει από μία παρατεταμένη χρονικά διαδικασία αλλαγών
(βλ. Παράρτημα) με αποτέλεσμα πολλά ορισμένα εξ αυτών να έχουν μετατραπεί σε
Δημοτικά και Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία.
Πίνακας 2-9 Λιμενικά Ταμεία
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (Λ.Τ.)

1.
3.
5.
7.
9.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

2.5.3

2.
4.
6.
8.
10.

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ
ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΚΥΡΟΥ

Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία (Δ.Λ.Τ.)

Το σύνολο των Δημοτικών και Διαδημοτικών Λιμενικών Ταμείων της χώρας ανέρχεται σε
75. Με την πάροδο των ετών ο αριθμός των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων μεταβάλλεται
λόγω και της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου (βλ. Παράρτημα) που έδωσε τη
δυνατότητα στους Δήμους να ιδρύουν Λιμενικά Ταμεία, Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία και
Λιμενικά Γραφεία. Ο Πίνακας 2-10 περιλαμβάνει τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και ο
Πίνακας 2-11 περιλαμβάνει τα Λιμενικά Γραφεία.
Πίνακας 2-10. Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (Δ.Λ.Τ.)
1.
2.
3.

26. Δ.Λ.Τ. ΚΥΘΗΡΩΝ
27. Δ.Λ.Τ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ
28. Δ.Λ.Τ. ΚΩ

51. Δ.Λ.Τ. ΧΙΟΥ
52. Δ.Λ.Τ.ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
53. Δ.Λ.Τ.ΑΜΟΡΓΟΥ
54. Δ.Λ.Τ.ΔΩΡΙΔΑΣ
55. Δ.Λ.Τ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ
56. Δ.Λ.Τ.ΛΕΡΟΥ

9. Δ.Λ.Τ. ΆΡΤΑΣ
10. Δ.Λ.Τ. ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

29. Δ.Λ.Τ. ΛΕΥΚΑΔΟΣ
30. Δ.Λ.Τ. ΛΗΜΝΟΥ
31. Δ.Λ.Τ. ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ –
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ
32. Δ.Λ.Τ. ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
(ΠΡΩΗΝ ΓΑΖΙΟΥ)
33. Δ.Λ.Τ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ
34. Δ.Λ.Τ. ΜΗΛΟΥ
35. Δ.Λ.Τ. ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

4.
5.
6.
7.
8.

Δ.Λ.Τ. ΑΒΔΗΡΩΝ
Δ.Λ.Τ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΠΡΩΗΝ
ΑΙΓΙΟΥ)
Δ.Λ.Τ. ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΝΗΣ
Δ.Λ.Τ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Δ.Λ.Τ. Β. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΒΟΧΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ

Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ
Δ.Λ.Τ. Ν. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΠΑΡΓΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΠΥΛΟΥ

57. Δ.Λ.Τ.ΛΕΣΒΟΥ
58. Δ.Λ.Τ.ΝΑΞΟΥ
59. Δ.Λ.Τ.ΝΑΥΠΛΙΟΥ
60. Δ.Λ.Τ.ΝΟΤΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
61. Δ.Λ.Τ.ΠΑΡΟΥ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
62. Δ.Λ.Τ.ΠΑΤΜΟΥ
63. Δ.Λ.Τ.ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
64. Δ.Λ.Τ.ΠΟΡΟΥ
65. Δ.Λ.Τ.ΠΥΡΓΟΥ
66. Δ.Λ.Τ.ΡΕΘΥΜΝΟΥ
67. Δ.Λ.Τ.ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Δ.Λ.Τ. ΘΑΣΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΘΗΡΑΣ
Δ.Λ.Τ. Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΙΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣΙΘΑΚΗΣ
25. Δ.Λ.Τ. ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Δ.Λ.Τ. ΣΑΜΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΣΗΤΕΙΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΣΙΘΩΝΙΑΣ
Δ.Λ.Τ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δ.Λ.Τ. ΣΚΑΛΑΣ ΩΡΩΠΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΣΚΙΑΘΟΥ
Δ.Λ.Τ. ΣΚΟΠΕΛΟΥ

50. Δ.Λ.Τ. ΦΑΙΣΤΟΥ (ΠΡΩΗΝ
ΜΟΙΡΩΝ)

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.

Δ.Λ.Τ.ΣΙΦΝΟΥ
Δ.Λ.Τ.ΣΠΕΤΣΩΝ
Δ.Λ.Τ.ΣΥΡΟΥ
Δ.Λ.Τ.ΤΗΝΟΥ – ΑΝΔΡΟΥ
Δ.Λ.Τ.ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
Δ.Λ.Τ.ΥΔΡΑΣ
Δ.Λ.Τ.ΧΑΝΙΩΝ

75. Δ.Λ.Τ.ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Πίνακας 2-11. Λιμενικά Γραφεία
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

1. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Aγιάς Ν. Λάρισας
3. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Δέλτα
5. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Θερμαϊκού
7. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Καλαμαριάς
9. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Bόλβης
2.5.4

2. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Θεσσαλονίκης
4. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη
6. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Noτίου Πηλίου
8. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Πειραιά
10. ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δήμου Καβάλας

Ανασκόπηση Δομής διακυβέρνησης ελληνικού λιμενικού συστήματος

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία που αφορά τη σύσταση της και τη λειτουργία της, η
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει αρμοδιότητα επί του συνόλου των λιμενικών εγκαταστάσεων
της χώρας και επί των φορέων διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένων. Στη βάση των
ανωτέρω η διακυβέρνηση του ελληνικού λιμενικού συστήματος παρουσιάζεται στο
Διάγραμμα 2.13. Να σημειωθεί ότι στο Ελληνικό λιμενικό σύστημα υπάρχουν και ιδιωτικές
λιμενικές εγκαταστάσεις κυρίως για την εξυπηρέτηση των αναγκών βιομηχανιών ή
βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.).
Με βάση το υφιστάμενο μοντέλο λιμενικής διακυβέρνησης τρία Υπουργεία έχουν
αρμοδιότητες επί της διαχείρισης λιμενικών εγκαταστάσεων. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΝΠ) έχει αρμοδιότητα για τα θέματα που σχετίζονται με τα
λιμάνια και τη λιμενική πολιτική, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω της Γενικής
Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων. Άμεση εποπτεία
ασκεί μόνο στα Λιμενικά Ταμεία και στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε. Τα Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία της Χώρας εποπτεύονται από το ΥΝΑΝΠ ως προς τη διαχείριση και εκμετάλλευση
των Χερσαίων Ζωνών Λιμένων τους και την, από αυτά , εφαρμοζόμενη τιμολογιακή
πολιτική. Στα Δημοτικά και Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Λιμενικά Γραφεία υπάρχει
εποπτεία και το Υπουργείο Εσωτερικών σε ότι αφορά θέματα παρακολούθησης και
επεξεργασίας οικονομικών στοιχείων της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και σε θέματα
οργάνωσης, λειτουργίας και προσωπικού (π.χ. προσλήψεις). Tο Υπουργείο Τουρισμού έχει
την εποπτεία των αναγνωρισμένων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων (μαρίνες).
Με τα όρια της σημερινής θεσμικής δομής του Ελληνικού λιμενικού Συστήματος, το οποίο
χαρακτηρίζεται από πληθώρα φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων συγκριτικά
μικρού μεγέθους, να έχουν γίνει εμφανή από τις αρχές της δεκαετίας, σε εξέλιξη βρίσκεται
η συζήτηση για διαρθρωτικές αλλαγές σε θέματα διοίκησης και εκμετάλλευσης.
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Διάγραμμα 2-13. Διακυβέρνηση Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος
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3. Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ
3.1 Ίδρυση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) συστήθηκε το 2013 με το Ν. 4150/1316. Οι διατάξεις της
Ρ.Α.Λ. τροποποιήθηκαν στη συνέχει με το Ν. 4254/1417 και με το Ν. 4258/1418.
Η Ρ.Α.Λ. συστήθηκε ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία με διοικητική και οικονομική
αυτοτέλεια, εποπτευόμενη από τον Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής το 201319
με πρόβλεψη πιθανής μετατροπής της σε Ανεξάρτητη Αρχή. Ειδικότερα, σύμφωνα με το
άρθρο 43, παρ. 4 του Ν.4150/13 ‘Η μετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
ρυθμίζεται με διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουρ-γών Οικονομικών,
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Αιγαίου’.
Ενώ αρχικά με το Ν.4150/13 (άρθρο 43 παρ. 5) υπήρξε πρόβλεψη «Οι πόροι της Ρ.Α.Λ.
προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των
Λιμενικών Ταμείων», με το Ν. 4258/14 έγινε η ακόλουθη τροποποίηση: «οι πόροι της Ρ.Α.Λ.
προέρχονται από τέλος, το οποίο επιβάλλεται ετησίως με απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας & Αιγαίου επί των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και
των Λιμενικών Ταμείων». H τροποποίηση οφείλεται στο γεγονός ότι τα Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία (Δ.Λ.Τ.) είναι στην εποπτεία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ τα Λιμενικά Ταμεία
καθώς και οι Οργανισμοί Λιμένος υπό την εποπτεία του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής.
Στο Ν.4254/14 προβλέφθηκε ότι η μετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή
ρυθμίζεται με διάταγμα μετά την πάροδο διετίας από το χρόνο έκδοσης προεδρικού
διατάγματος του Κανονισμού Λειτουργίας & Οργάνωσης Υπηρεσιών. Επίσης, στο Ν.4258/14
προστέθηκε εδάφιο ότι ‘Πριν τη μετατροπή της Ρ.Α.Λ. σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, θα
αξιολογηθεί ευρύτερα ο ρόλος της και οι αρμοδιότητές της και θα προωθηθούν όποιες
μεταρρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες’.
Με το Ν. 4336/1520 σύμφωνα με τη παράγραφο γ. «Συμφωνία Δημοσιονομικών Στόχων και
Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων», ενότητα 4 «Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης», υποενότητα 4.3 «Ρυθμιζόμενες επιχειρήσεις
δικτύων (ενέργεια, μεταφορές, νερό)» του Μνημονίου Συνεννόησης για το τριετές
πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ) όσον αφορά τις μεταφορές,

Ν. 4150/13 (ΦΕΚ – 102 Α/29-4-2013): Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες
διατάξεις.
17 Ν.4254/14 (ΦΕΚ 85 Α/07-04-2014): Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο
εφαρμογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις.
18 Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94 Α/14-04-2014): Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.
19 αριθμ. Υ92/2015, ΦΕΚ285Β ‘Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών,
Ναυτιλίας και Τουρισμού, Θεόδωρο Δρίτσα’
20 Ν.4336/15 (ΦΕΚ 94Α/14-08-2015): Συνταξιοδοτικές διατάξεις Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής
Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας
Χρηματοδότησης.
16
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τέθηκε στόχος η δημιουργία Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Η Ρ.Α.Λ. προτείνεται να καταστεί
πλήρως επιχειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Σύμφωνα με την Ενότητα 4 «Διαρθρωτικές
πολιτικές για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης», παρ. 4.3
αναμένεται η έγκριση Π.Δ. για τον καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της Ρ.Α.Λ. και θα
ζητηθεί τεχνική βοήθεια για τον καθορισμό των καθηκόντων της Ρ.Α.Λ. και τον ρόλο των
λιμενικών αρχών.

3.2 Μετατροπή σε Ανεξάρτητη Αρχή
Για τον καθορισμό των επιχειρησιακών δομών της ρυθμιστικής αρχής εγκρίθηκε το
Φεβρουάριο 2016 Προεδρικό Διάταγμα21 με αντικείμενο τον Κανονισμό Λειτουργίας και
Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρ.Α.Λ. Ειδικότερα, το αντικείμενο του κανονισμού ήταν 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. και
(γ) τον προϋπολογισμό και την οικονομική διαχείριση των πόρων της Ρ.Α.Λ.
Με το Ν. 4389/1622 έγινε η σύσταση της ΡΑΛ «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’»
τέθηκαν όροι για τη συγκρότηση, τον πειθαρχικό έλεγχο, το πειθαρχικό συμβούλιο, τις
κανονιστικές αρμοδιότητες, τις ρυθμιστικές αρμοδιότητες, τη διερεύνηση καταγγελιών κ.α.
Ως αποτέλεσμα, καταργήθηκε σημαντικό μέρος των διατάξεων του προεδρικού
διατάγματος (άρθρο 2: Ορισμός μελών - Καταστατική θέση, άρθρο 3: Αρμοδιότητες
Προέδρου και Αντιπροέδρου, άρθρο 4: Συνεδριάσεις - Λήψη Αποφάσεων, άρθρο 5: Τήρηση
Πρακτικών, άρθρο 8: Τήρηση Αρχείου, άρθρο 16: Διαχείριση πόρων - Διαδικασία δαπανών,
άρθρο 17: Κατάρτιση και έλεγχος Προϋπολογισμού, άρθρο 18: Διαχείριση Υλικού και
Περιουσίας και άρθρο 19: Μετακινήσεις).
Σύμφωνα με τον νόμο που δημιούργησε την ΡΑΛ, «η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την
επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» 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».
Την ίδια χρονιά όμως, από την έναρξη ισχύος του Ν.4389/16 καταργείται η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό νομικό πρόσωπο. H Ρ.Α.Λ. ως
Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των

Π.Δ.19/16 (ΦΕΚ 28 Α/24-02-2016): Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).
22 Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
21
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περιουσιακών στοιχείων με την καταργούμενη Ρ.Α.Λ. (παρ. 1 άρθ 108 και παρ. 2 άρθ. 132
του Ν. 4389/16).
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου ο όποιος μετέτρεψε τη ΡΑΛ σε ανεξάρτητη
Ρυθμιστική Αρχή, κρίθηκε αναγκαία η μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας και
ελέγχου του ελληνικού λιμενικού συστήματος καθώς θεωρήθηκε ότι:
1. Βασικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας αρχικά των λιμενικών ταμείων και στη
συνέχεια των οργανισμών λιμένων ήταν η σύμπτωση στον ίδιο φορέα
αρμοδιοτήτων αφενός εποπτικής και διαχειριστικής αρμοδιότητας, δηλαδή
αρμοδιοτήτων δημοσίου συμφέροντος, αφετέρου παροχής λιμενικών υπηρεσιών,
δηλαδή εμπορικών δραστηριοτήτων. Το Εθνικό λιμενικό σύστημα συμπεριλαμβάνει
16 Λιμένες Διεθνούς Ενδιαφέροντος και 12 εξ αυτών διοικούνται από ανώνυμες
εμπορικές εταιρείες που ελέγχονται από το Ελληνικό Δημόσιο. Βασικός σκοπός των
ανωτέρω κρατικών ανωνύμων εταιρειών ήταν αφενός η άσκηση των εποπτικών
αρμοδιοτήτων μιας λιμενικής αρχής, αφετέρου η εμπορική αξιοποίηση των λιμένων
σύμφωνα με συμβάσεις παραχώρησης που είχε συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με
κάθε μία από τις προαναφερόμενες ανώνυμες εταιρείες του.
2. Βασικό πρόβλημα σχετικά με τη λειτουργία των ελληνικών λιμένων ήταν η
σύμπτωση αρμοδιοτήτων διαφορετικής φύσης και ποιότητας, ενίοτε και εξ ορισμού
συγκρουόμενων, στο ίδιο πρόσωπο. Η σύγχυση αυτή ήταν έντονη στην περίπτωση
των νομικών εκείνων προσώπων (Οργανισμών Λιμένος ή Λιμενικών Ταμείων) που
ενεργούσαν ταυτόχρονα τόσο ως φορείς εποπτικής και διαχειριστικής
αρμοδιότητας, δηλαδή ασκούσαν δημόσια εξουσία, όσο και ως πάροχοι των
λιμενικών υπηρεσιών, δηλαδή ως φορείς της ιδιωτικής οικονομίας. Επομένως, η
εποπτική αρμοδιότητα προσέκρουε σε μεγάλο βαθμό στην ταύτιση ελέγχοντος και
ελεγχόμενου. Στο σημείο αυτό είναι πράγματι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι το
πρότυπο ιδιωτικοποίησης, στο οποίο προσχώρησαν με ευκολία οι προηγούμενες
συγκυβερνήσεις, αποτελεί πραγματικά πείραμα με άγνωστα αποτελέσματα, αφού
απέχει παρασάγγας από το landlord model, το οποίο είναι προς το παρόν κυρίαρχο
εντός ΕΕ. Επίσης, δεν μπορεί παρά να υπογραμμιστεί ότι η επιλογή αυτή έγινε, αν
και τα μνημόνια παρείχαν στις κυβερνήσεις τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε
παραχώρηση μεμονωμένων τερματικών εντός των λιμένων.
Νομοτελειακή συνέπεια της επιλογής των προηγούμενων κυβερνήσεων να
πειραματιστούν με ένα πανευρωπαϊκώς μη αποδεκτό μοντέλο ιδιωτικοποίησης
λιμενικών υπηρεσιών ήταν η αναδόμηση του συστήματος θεσμικού ελέγχου να
καταλήξει σε αδιέξοδο. Σε πλήρη εναρμόνιση με τις αλυσιτελείς επιλογές τους στο
πεδίο της ιδιωτικοποίησης, ίδρυσαν μια ξεχωριστή ρυθμιστική αρχή για τις χερσαίες
επιβατικές μεταφορές με το ν.4199/2013 και μια ξεχωριστή ρυθμιστική αρχή για τους
λιμένες με το ν. 4150/2013, αν και γνώριζαν ότι η κυρίαρχη τάση εντός ΕΕ ήταν να
ιδρύονται αρχές λιμένα –και όχι ρυθμιστικές αρχές λιμένα - με αποτελεσματικές
αρμοδιότητες περιφρούρησης του δημοσίου συμφέροντος εντός των λιμένων και τα
ρυθμιστικά θέματα να επιλύονται από ρυθμιστικές αρχές που δεν περιορίζονταν
αποσπασματικά σε μεμονωμένους τομείς εμπορικής δραστηριότητας, αλλά
αντιμετώπιζαν ευρύτερα ζητήματα μεταφορών και ανταγωνισμού. Αποκορύφωμα της
έλλειψης σχεδιασμού των προηγούμενων κυβερνήσεων ήταν το γεγονός ότι
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κατέστησαν τη Ρυθμιστή Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) αρμόδια για “την παρακολούθηση της
εφαρμογής των όρων και διατάξεων των συμβάσεων παραχώρησης στους λιμένες”,
δηλαδή για ακριβώς εκείνο το πρότυπο που για άγνωστους λόγους αποφάσισαν να
μην ακολουθήσουν, ενώ καμία ρητή μέριμνα δεν έλαβαν για τον έλεγχο των
συμβάσεων υποπαραχώρησης, δηλαδή της αυτονόητης συνέπειας της επιλογής τους
να πουλήσουν τις μετοχές των οργανισμών λιμένων. Είναι αναγκαίο να γίνει μνεία ότι
οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν μερίμνησαν για την επαρκή στελέχωση της Ρ.Α.Λ,
με αποτέλεσμα η τελευταία να βρίσκεται σε ουσιαστική αδυναμία να ασκήσει τις
αρμοδιότητες εποπτείας των ιδιωτικοποιημένων οργανισμών λιμένων.»

3.3 Αιτιολογία Ίδρυσης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
Από τα παραπάνω εκτιμήθηκε ότι:
«α) οι προηγούμενες κυβερνήσεις ακολούθησαν ένα αδόκιμο για τα δεδομένα της
ΕΕ πρότυπο ιδιωτικοποίησης λιμένων. Το πρότυπο αυτό είναι αδύνατον να
συγκριθεί με τις εντός Ε.Ε. αποδεκτές πρακτικές χρηστής διαχείρισης λιμενικών
εγκαταστάσεων.
β) η θεσμική μεταρρύθμιση, που ήταν αναγκαία ως συνέπεια των επιλογών των
προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν έγινε ποτέ. Η ίδρυση της Ρ.Α.Λ, αφενός δεν
υπακούει στα ευρωπαϊκά πρότυπα, αφετέρου σε κάθε περίπτωση οι αρμοδιότητές
της και η επιχειρησιακή της ικανότητα δεν μπορούσαν να εγγυηθούν την ουσιαστική
άσκηση δημόσιας εξουσίας και επομένως δεν εξυπηρετούσαν το δημόσιο
συμφέρον. Ανάλογο προηγούμενο Ρυθμιστικής Αρχής απαντάται μόνο στη Νότιο
Αφρική.
4. Μοναδικοί ωφελημένοι των προαναφερόμενων επιλογών ήταν οι υποψήφιοι
αγοραστές, αφού θα μπορούσαν να δραστηριοποιηθούν μέσα σε ένα περιβάλλον
ανεπαρκούς κρατικής εποπτείας.
5. Η κατάσταση αυτή δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να γίνει ανεκτή από τη νέα
Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
6. Σημαντικό βήμα για την αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου εποπτείας της
δραστηριότητας των ιδιωτικοποιημένων οργανισμών λιμένων υπήρξε ο ν.
4336/2015, στον οποίο προβλέφθηκε ρητά η υποχρέωση της κυβέρνησης να
καθορίσει τις αρμοδιότητες τόσο της Ρ.Α.Λ, όσο και των κατά τόπους αρμόδιων
λιμενικών αρχών (port authorities).
7. Συγκεκριμένα για την ίδρυση της Δημόσιας Αρχής Λιμένα Πειραιά, η κυβέρνηση
μερίμνησε ώστε στο Σχέδιο Σύμβασης Παραχώρησης, το οποίο έχει ήδη αποδεχτεί η
COSCO, να έχει περιληφθεί σαφής και ρητή πρόβλεψη, σύμφωνα με την οποία το
Ελληνικό Δημόσιο έχει το δικαίωμα να θέτει σε ισχύ, καταργεί ή τροποποιεί νόμους
που διέπουν ή επηρεάζουν πτυχές της λειτουργίας του Λιμένα Πειραιά,
συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικώς, της σύστασης και του ορισμού οποιουδήποτε
νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, εποπτικού φορέα ή οργανωτικής δομής με
σκοπό την ανάληψη του συνόλου ή μέρους των καθηκόντων λιμενικής αρχής ή/και
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λιμενάρχη ή/και την ευθύνη του συνόλου ή μέρους των δημόσιων διοικητικών
λειτουργιών και καθηκόντων σε σχέση με τη λειτουργία του Λιμένα Πειραιά.
8. Με βάση τις αναγκαίες πλέον προσαρμογές στο σύστημα θεσμικού ελέγχου της
παροχής λιμενικών υπηρεσιών, η προστασία του δημοσίου συμφέροντος
εξασφαλίζεται από το τρίπτυχο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής –
Ρ.Α.Λ – Δ.Α.Λ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω διαμορφώθηκε ένα πλαίσιο εποπτείας του Ελληνικού Λιμενικού
Συστήματος το οποίο αποτελείται από τρείς φορείς:
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μέσω της Γενικής Γραμματείας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων αποτελεί τον αρμόδιο
φορέα για τη διαμόρφωση της εθνικής λιμενικής πολιτικής.
2. 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.
3. Η Δ.Α.Λ. αποτελεί τον δημόσιο φορέα με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια στον
οποίο ανατίθεται η άσκηση των διοικητικής φύσης εξουσιών/αρμοδιοτήτων, οι
οποίες αφαιρούνται από τους Οργανισμούς Λιμένα δυνάμει των διατάξεων των
Συμβάσεων Παραχώρησης, λόγω της ιδιωτικοποίησης, σε συνεργασία με τη Ρ.Α.Λ
και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών
Επενδύσεων. Διευκρινίζεται ότι η Δ.Α.Λ. σε καμία περίπτωση δεν παρεμβαίνει στην
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ή τη λήψη επιχειρηματικών
αποφάσεων».23
Το 2017, με το Ν. 4504/1724 και το άρθρο 105 “Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου” που έχει τροποποιηθεί με το
Ν. 4597/19 και τελικά καταργήθηκε με το Ν.4676/20, η ΡΑΛ εκδίδει πρότυπες προσκλήσεις
σχετικά με τις κατηγορίες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που
προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν το λιμένα, με σαφή αναφορά ενός ή και
περισσότερων Παραρτημάτων της Σύμβασης Marpol 73/78 και του συνόλου των
αντίστοιχων κωδικών του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Ε.Κ.Α.) για το κάθε
Παράρτημα. Οι εν λόγω πρότυπες προσκλήσεις εκδόθηκαν στο πλαίσιο δέσμιας
αρμοδιότητας κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 105 (παρ. 28) του Ν. 4504/2017.

23

Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
24 N. 4504/17 (ΦΕΚ 184 Α/29-11-2017): 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.
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Το 2018, με το Ν. 4532/1825 έγιναν τροποποιήσεις που αφορούν στη Ρ.Α.Λ. Ειδικότερα, η
περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαταστάθηκε ως
εξής:
«δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων
διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί
αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,».
Δεύτερον, το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται
με την πρόβλεψη ότι «Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που
εξετάζονται σε ποινικές δίκες», ενώ το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 114 του ν.
4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«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.».
Τέλος, το ένατο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται με την
πρόβλεψη ότι 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, 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..
Το 2019, με τις διατάξεις του Ν. 4597/1926 όπως τροποποιήθηκε27 και ισχύει κυρώθηκαν και
απέκτησαν ισχύ τυπικού νόμου, από κοινού με τα προσαρτήματα αυτών, οι συμβάσεις
παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κατωτέρω

Ν.4532/18 (ΦΕΚ63Α/05-04-2018 – Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ-72 Α/27-4-18): Ενσωμάτωση στην ελληνική
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
26 Ν. 4597/19 (ΦΕΚ35Α/28-2-2019 - διορθ. σφαλμ. Στο ΦΕΚ164Α/25-10-19): 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.
27 Ν. 4664/20 (ΦΕΚ32Α/14-2-2020): Κύρωση της από 24.12.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την
αύξηση του ποσού του Κοινωνικού Μερίσματος για το έτος 2019, την παράταση ισχύος του εξωδικαστικού
μηχανισμού ρύθμισης οφειλών και την παράταση της προθεσμίας κατάργησης Υποθηκοφυλακείων και
Κτηματολογικών Γραφείων» (Α' 212) και άλλες διατάξεις.
25
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αναφερόμενων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. και των οποίων η διάρκεια ορίζεται στα εξήντα
(60) έτη από την ημερομηνία υπογραφής τους. Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 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.
Με το άρθρο 46 του Ν. 4597/19 τροποποιήθηκαν και άρθρα του Ν.4389/2016. Με την
κατάθεση του νόμου, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων μέσω του Υπουργείου Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής κατέθεσε την αριθμ 1977/57 21.2.2019 Τροπολογία “Ρυθμίσεις
σχετικά με α. τη λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και β. των συλλογικών
συμβάσεων ναυτικής εργασίας”. Επίσης, ο νόμος περιλαμβάνει το άρθρο 47 “Εναρμόνιση
συστήματος κυρώσεων της Ρ.Α.Λ. με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 2017/352” που αφορά στην
εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Συγκεκριμένα, προστέθηκε άρθρο 113Α στον ν.
4389/2016 ως εξής:
«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. 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».
Από τον Μάιο του 2019 με το Ν. 4609/1928 και το άρθρο 64 «Σύναψη συμβάσεων
παραχώρησης μεταξύ λιμενικών και δημοτικών λιμενικών ταμείων και τρίτων – επενδυτών»
είναι δυνατή, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, η σύναψη Συμβάσεων Παραχώρησης
μεταξύ Λιμενικών ή Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και τρίτων-επενδυτών, για την
παραχώρηση της χρήσης και εκμετάλλευσης τμημάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης
των λιμένων δικαιοδοσίας των Ταμείων, για σκοπούς που σχετίζονται με την εκ μέρους των
τρίτων άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με εξαίρεση την Ακτοπλοΐα.
Ειδικότερα, συμβάσεις συνάπτονται, ύστερα από διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγουν
τα Λιμενικά και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μετά από
απόφαση της Διοίκησής τους, και ισχύει ότι:
•

•

Η απόφαση εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής στην περίπτωση των Κρατικών Λιμενικών Ταμείων και από
τους Υπουργούς Οικονομικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών,
στην περίπτωση των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων. Η έκδοση ρητής εγκριτικής
πράξης δεν απαιτείται μετά την άπρακτη παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από την
επομένη της υποβολής της παραπάνω απόφασης στον αρμόδιο Υπουργό.
Στην απόφαση της Παραχώρησης καθορίζεται το ελάχιστο οικονομικό αντάλλαγμα
για τη χρήση των παραχωρούμενων χώρων και δραστηριοτήτων, το οποίο
προκύπτει από χρηματοοικονομική μελέτη που διενεργείται από ανεξάρτητο
εκτιμητή/ εμπειρογνώμονα, που ορίζει το Ταμείο. Επίσης καθορίζεται η χρονική
διάρκεια, καθώς και οι λοιποί όροι της Παραχώρησης. Οι Συμβάσεις συνάπτονται

N. 4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/3-5-2019): Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας,
Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις.
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•

•

•

•

•

•

μεταξύ του επενδυτή που αναδείχθηκε από τη διαγωνιστική διαδικασία και του
Λιμενικού ή Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, νομίμως, εκπροσωπούμενου και
περιλαμβάνουν τους όρους της Παραχώρησης που καθορίσθηκαν με την απόφαση
της Διοίκησης που εγκρίθηκε σιωπηρά ή ρητά από τους συναρμόδιους Υπουργούς.
Το προβλεπόμενο στη Σύμβαση οικονομικό αντάλλαγμα της Παραχώρησης δύναται
να υπερβαίνει το ελάχιστο που εγκρίθηκε με την απόφαση της Παραχώρησης της
παραγράφου 2, εισπράττεται στο σύνολό του από το Λιμενικό Ταμείο και αποτελεί
οικονομικό πόρο του.
Η χρονική διάρκεια της Σύμβασης Παραχώρησης δεν υπερβαίνει τα σαράντα (40)
έτη. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου διάρκειας της Σύμβασης
Παραχώρησης, με τη σύμφωνη γνώμη των συμβαλλομένων, και εφόσον έχει
συμπεριληφθεί στην Προκήρυξη και τη Σύμβαση σχετικός όρος, είναι δυνατή η
παράταση της χρονικής διάρκειας της Σύμβασης Παραχώρησης με τους ίδιους
όρους, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.
Δεν επιτρέπεται η σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση του συνόλου της
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα, δικαιοδοσίας των Λιμενικών και Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων, ούτε η παραχώρηση του συνόλου των λιμενικών υποδομών,
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των οποίων τη χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση
ασκούν τα Ταμεία ως φορείς διαχείρισης των Λιμένων.
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που είναι
συναφής με τις συμβάσεις που συνάπτονται, σύμφωνα με το παρόν και δεν έχει
ρητά απονεμηθεί σε άλλον φορέα.
Οι συμβάσεις παραχώρησης υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, αναλογικά εφαρμοζομένης της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152).
Από την εφαρμογή εξαιρούνται λιμένες ή τμήματα λιμένων που αξιοποιούνται από
το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.).

Το Μάρτιο του 2020 με το άρθρο 86 του Ν. 4676/2029 καταργήθηκε η Δημόσια Αρχή
Λιμένων (ΔΑΛ).

3.4 Αρμοδιότητες της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
Συνολικά, οι αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. συνοψίζονται στις εξής τρεις (3) κατηγορίες:
i.
ii.
iii.

Κανονιστικές Αρμοδιότητες
Ρυθμιστικές Αρμοδιότητες
Περαιτέρω Αρμοδιότητες

3.4.1

Κανονιστικές Αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το Ν.4389/16 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

N. 4676/20 (ΦΕΚ 67 Α/19-3-2020): Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και
λοιπές διατάξεις.
29
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πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρύθμιση θεμάτων που
αφορούν30,:
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».
Να σημειωθεί ότι εκ του νόμου, 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.
3.4.2

Ρυθμιστικές Αρμοδιότητες

Οι ρυθμιστικές αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται από το άρθρο 113 «Ρυθμιστικές
αρμοδιότητες» του Ν.4389/1631. 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,

Άρθρο 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 45 του Ν. 4597/19 (ΦΕΚ35Α/28-2-2019 - διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ164Α/2510-19): 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.
31 άρθρο 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 4597/19 (ΦΕΚ35Α/28-2-2019 - διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ164Α/25-1019): 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 (είχε τροποποιηθεί και με το άρθρο 15 του Ν.4532/18 (ΦΕΚ63Α/05-04-2018 – διορθ. σφαλμ. στο
ΦΕΚ72Α/27-4-18): Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.
30
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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».
3.4.3

Περαιτέρω αρμοδιότητες

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 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
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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:
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.
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.
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.
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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.
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.
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.

3.5 Πρόβλεψη Αξιολόγησης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.), ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή, απολαύει λειτουργική
ανεξαρτησία και δεν υπόκεινται σε εποπτεία και έλεγχο από κυβερνητικά όργανα ή άλλες
διοικητικές αρχές. Οι ανεξάρτητες αρχές υπόκεινται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο σύμφωνα
με τον Κανονισμό της Βουλής32.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 101Α (Ανεξάρτητες αρχές) του Ελληνικού Συντάγματος
1. Όπου από το Σύνταγμα προβλέπεται η συγκρότηση και η λειτουργία ανεξάρτητης
αρχής, τα μέλη της διορίζονται με ορισμένη θητεία και διέπονται από προσωπική
και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως νόμος ορίζει.
****2. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την επιλογή και την υπηρεσιακή κατάσταση του
επιστημονικού και λοιπού προσωπικού της υπηρεσίας που οργανώνεται για την

παρ 1, άρθρο 1 Ν. 3051/02 (ΦΕΚ Α 220/20-9-02): Συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές,
τροποποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις
32
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υποστήριξη της λειτουργίας κάθε ανεξάρτητης αρχής. Τα πρόσωπα που
στελεχώνουν τις ανεξάρτητες αρχές πρέπει να έχουν τα ανάλογα προσόντα, όπως
νόμος ορίζει. Η επιλογή τους γίνεται με απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών πέμπτων των μελών της.
Η θητεία των μελών των ανεξάρτητων αρχών παρατείνεται έως το διορισμό νέων
μελών. Τα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των μελών των ανεξάρτητων αρχών
και της λειτουργίας και των αρμοδιοτήτων της Διάσκεψης των Προέδρων της
Βουλής ορίζονται από τον Κανονισμό της Βουλής33.
3. Με τον Κανονισμό της Βουλής ρυθμίζονται όσα αφορούν τη σχέση των
ανεξάρτητων αρχών με τη Βουλή και ο τρόπος άσκησης του κοινοβουλευτικού
ελέγχου.
Η Ρ.Α.Λ., όπως όλες οι Ρυθμιστικές Αρχές, 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 της34.
Επιπρόσθετα, 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
της35.

*****

**** Με τέσσερις αστερίσκους δηλώνονται τα σημεία της Αναθεώρησης που αναγράφονται στο Ψήφισμα της
25ης Νοεμβρίου 2019 της Θ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων.
34 παρ. 3, άρθρο 108 Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
35 παρ. 4 άρθρο 108 Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
33
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4. Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική
Το 2017 δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/35236 με αντικείμενο τη θέσπιση πλαισίου
για τις λιμενικές υπηρεσίες και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των
λιμένων. Πρόκειται για την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ ειδικά για τους λιμένες και
θεσπίζει κανόνες αναφορικά με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια, την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών και τα τέλη λιμενικών υποδομών. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 24 Μαρτίου
του 2019 και τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/697 για να παρέχει ευελιξία
στον φορέα διαχείρισης του λιμένα ή στην αρμόδια αρχή όσον αφορά την άρση των τελών
λιμενικών υποδομών στο πλαίσιο της επιδημικής έκρηξης της COVID-19. Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, το αργότερο έως τις 24 Μαρτίου 2023 αναμένεται να υποβάλλει έκθεση στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία και τον αντίκτυπο του
Κανονισμού.
Τον Ιούλιο του 2019 εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση με αντικείμενο τη συμμόρφωση του
εθνικού πλαισίου με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 και η υιοθέτηση ενός
πλήρους συστήματος κυρώσεων, επιβαλλομένων σε περιπτώσεις παραβάσεων των
διατάξεών του.37
Στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με
αιτιολογημένη απόφαση της επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές και κυρώσεις κατά
φορέων διαχείρισης λιμένων (εφεξής Φ.Δ.Λ.) και παροχών λιμενικών υπηρεσιών (εφεξής
Πάροχοι), ήτοι κατά φυσικών προσώπων και πάσης φύσεως νομικών προσώπων και
νομικών οντοτήτων, για τις παραβάσεις των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352. Η
Ρ.Α.Λ. δρα ως «οιονεί δικαιοδοτικό όργανο», στο πλαίσιο κρίσης επι των ενδικοφανών
προσφυγών που ακούνται ενώπιόν της.
4.1.1

Στόχοι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού

Στόχοι του Ευρωπαϊκού Κανονισμού είναι 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, που 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 Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κανονισμός (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, OJ L 57, 3.3.2017, p. 1–18 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/?uri=CELEX%3A32017R0352
37 Αριθμ. 3000.0/51279/2019/19 (ΦΕΚ 2896 Β/5-7-2019): Σύστημα κυρώσεων κατ' άρθρον 19 του Κανονισμού
(ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 «για τη θέσπιση
πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική
διαφάνεια των λιμένων».
36
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Ο Κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών, όπως απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 1315/201338 και
θεσπίζει:
α) πλαίσιο για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και
β) κοινούς κανόνες σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και τα τέλη
λιμενικών υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών.
Οι 25 Ελληνικοί λιμένες οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στο διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών
περιλαμβάνονται στον Πίνακα 4-1. Το σύνολο των λιμένων του διευρωπαϊκού δικτύου
μεταφορών ανέρχεται σε 328:
Πίνακας 4-1 Ελληνικοί Λιμένες Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
Βόλος
Ελευσίνα
Ηγουμενίτσα
Ηράκλειον
Θεσσαλονίκη
Καβάλα
Καλαμάτα
Κατάκολο

Ελληνικοί Λιμένες Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών
Κέρκυρα
Πειραιάς
Κυλλήνη
Ραφήνα
Λαύριο
Ρόδος
Μύκονος
Σαντορίνη
Μυτιλήνη
Σκιάθος
Νάξος
Σύρος
Πάρος
Χαλκίδα
Πάτρα
Χανιά (Σούδα)
Χίος

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.
Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να εφαρμόσουν τον παρόντα κανονισμό σε άλλους
θαλάσσιους λιμένες. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να εφαρμόσουν τον παρόντα
κανονισμό σε άλλους θαλάσσιους λιμένες, κοινοποιούν την απόφασή τους στην Επιτροπή.
Η νομοθεσία ισχύει για τα ακόλουθες λιμενικές υπηρεσίες:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

εφοδιασμός με καύσιμο
διακίνηση φορτίων
πρόσδεση
υπηρεσίες επιβατών
συλλογή των αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου των πλοίων
πλοήγηση
ρυμούλκηση.

Επιπρόσθετα, εφαρμόζονται κανόνες που αφορούν τη χρηματοοικονομική διαφάνεια και
στη λιμενική υπηρεσία της βυθοκόρησης.

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
38
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Οι διαχειριστικοί φορείς λιμένα:
●

●

●
●

●

δύνανται να απαιτούν από τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να πληρούν
ελάχιστες απαιτήσεις, όπως να διαθέτουν επαγγελματικά προσόντα, κατάλληλο
εξοπλισμό και επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους·
πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις είναι διαφανείς,
αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές και σχετικές με την
παροχή της λιμενικής υπηρεσίας·
δύνανται να περιορίσουν τον αριθμό των παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για
συγκεκριμένους λόγους, όπως αναλύονται στο σχετικό άρθρο του Κανονισμού.·
θα πρέπει να δίνουν στους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών τη δυνατότητα να
διατυπώσουν παρατηρήσεις, δημοσιεύοντας οποιαδήποτε πρόθεση περιορισμού
τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της απόφασης·
δύνανται να αποφασίσουν να παρέχουν τις υπηρεσίες οι ίδιοι ή μέσω εταιρείας ή
οργανισμού στον οποίο ασκούν έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκούν επί των δικών
τους υπηρεσιών.

Σε περίπτωση επιβολής περιορισμού, θα πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία επιλογής η
οποία είναι ανοιχτή προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δεν εισάγει διακρίσεις και είναι
διαφανής.
Οι χώρες της ΕΕ:
●

●

●
●

δύνανται να επιβάλλουν στους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών υποχρεώσεις
παροχής δημόσιας υπηρεσίας προκειμένου να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και
οικονομική προσιτότητα της λιμενικής υπηρεσίας, παραδείγματος χάριν, ή για
λόγους ασφάλειας, προστασίας και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας·
πρέπει να διασφαλίζουν την είσπραξη τέλους λιμενικών υποδομών — αυτό δεν
εμποδίζει τους παρόχους λιμενικών υπηρεσιών να επιβάλλουν τέλη από την
πλευρά τους·
δύνανται να εξαιρέσουν λιμένες που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές
της ΕΕ από τη νομοθεσία·
πρέπει να εξασφαλίσουν διαδικασίες για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών που
προκύπτουν και να ορίσουν κυρώσεις για τις παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών:
●
●

πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν την απαραίτητη κατάρτιση,
ιδίως σε θέματα υγείας και ασφάλειας, για τη διεξαγωγή της εργασίας τους·
πρέπει να εξασφαλίσουν ότι η κατάρτιση επικαιροποιείται τακτικά ώστε να
ανταποκρίνεται στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Η χρηματοοικονομική σχέση μεταξύ δημόσιων αρχών και διαχειριστικού φορέα λιμένα
πρέπει να είναι διαφανής και να αποδεικνύονται σαφώς τα εξής:
●
●
●

οι δημόσιοι πόροι που διατίθενται απευθείας ή μέσω διαμεσολαβητών στους
διαχειριστικούς φορείς του λιμένα·
η χρησιμοποίηση των εν λόγω δημόσιων πόρων·
τα τέλη που παρέχονται από εγχώριο φορέα για τις υποχρεώσεις παροχής δημόσιας
υπηρεσίας.
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Ο Κανονισμός δεν θίγει τους εθνικούς κοινωνικούς και εργασιακούς κανόνες ή τη
νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες ή τις συμβάσεις παραχώρησης και
δεν εφαρμόζεται σε συμβάσεις παροχής λιμενικών υπηρεσιών οι οποίες συνήφθησαν πριν
από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι ορισμένου χρόνου- οι συμβάσεις που συνήφθησαν
πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 και είναι αορίστου χρόνου πρέπει να συμμορφωθούν
έως την 1η Ιουλίου 2025.
Η τροποποίηση μετά την έκρηξη της πανδημίας της νόσου COVID-19 θέσπισε ένα νέο
μεταβατικό κανόνα δίνοντας στο φορέα διαχείρισης ενός λιμένα ή στην αρμόδια αρχή τη
δυνατότητα να λάβει απόφαση κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και χωρίς διακρίσεις,
για άρση, αναστολή, μείωση ή αναβολή της είσπραξης τελών λιμενικών υποδομών από την
1η Μαρτίου 2020 μέχρι 31η Οκτωβρίου 2020 .

*****
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Πίνακας 4-2. Εφαρμογή Κανονισμού για τις Λιμενικές Υπηρεσίες και η Αναγκαιότητα παρακολούθησης της λιμενικής αγοράς
Άρθρο

Αντικείμενο

1.6

Δυνατότητα επέκτασης πεδίου εφαρμογής
κανονισμού σε άλλους θαλάσσιους
λιμένες
Δυνατότητα μη-επιβολής προϋποθέσεων
πρόσβασης στην αγορά
Ελάχιστες απαιτήσεις για την παροχή
λιμενικών υπηρεσιών

3.2
4.1
& 4.6

5.2

6.1
& 6.2

Χορήγηση ή άρνηση δικαιωμάτων
παροχής λιμενικών υπηρεσιών βάσει
ελάχιστων απαιτήσεων που καθορίζονται
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος
Δυνατότητα περιορισμού του αριθμού των
παρόχων λιμενικών υπηρεσιών για
δεδομένη λιμενική υπηρεσία για
συγκεκριμένους λόγους

Αρμοδιότητα
Υλοποίησης
Κράτη-Μέλη
Κράτη-Μέλη
Διαχειριστικός
Φορέας Λιμένα
ή
Αρμόδια Αρχή

Διαχειριστικός
Φορέας Λιμένα
ή
Αρμόδια Αρχή
Διαχειριστικός
Φορέας Λιμένα
ή
Αρμόδια Αρχή

Ενέργεια
1. Απόφαση
2. Κοινοποίηση στην
Επιτροπή
Απόφαση
1. Προσδιορισμός
πρόσθετων απαιτήσεων
2. Δημοσίευση ελάχιστων
απαιτήσεων και
διαδικασίας χορήγησης
δικαιώματος παροχής
υπηρεσιών
3. Ενημέρωση παρόχων

1. Απόφαση /
2. Δημοσίευση κάθε
πρότασης για περιορισμό
του αριθμού των παρόχων
λιμενικών υπηρεσιών
σύμφωνα με την παρ. 1
μαζί με την αιτιολόγησή
της, τουλάχιστον 3 μήνες
πριν από την έκδοση της
απόφασης

Παρατηρήσεις σχετικά με την αναγκαιότητα
παρακολούθησης της λιμενικής αγοράς
Δυνητική διατύπωση
Αντιμετώπιση κατά περίπτωση ανάλογα με τη λιμενική
υπηρεσία.
1. Δυνητική διατύπωση
2. Οι βασικές απαιτήσεις τίθενται από την κείμενη
νομοθεσία. Οι πρόσθετες ελάχιστες απαιτήσεις
προσδιορίζονται ανάλογα με την υπηρεσία.
3. Εξειδίκευση των απαιτήσεων που προβλέπονται κατά
τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα της
παρεχόμενης υπηρεσίας, χωρίς να δημιουργείται εμπόδιο
πρόσβασης στην αγορά.
4. Θέματα ενιαίας εφαρμογής
5. Θέματα ειδικών απαιτήσεων.
1. Δέουσα αιτιολόγηση σε περίπτωση άρνησης.
2. Δικαιολόγηση τυχόν περιορισμού ή τερματισμού
δικαιώματος.
1. Δέουσα αιτιολόγηση τυχόν περιορισμού.
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6.7

7.1

7.3

7.4

8.1

9.2,
9.3 &
9.4

Δυνατότητα για τους λιμένες του
εκτεταμένου ΔΔΜ που δεν πληρούν
κριτήρια του άρθρου 20 παράγραφος 2
στοιχείο β) του κανονισμού (ΕΕ) αρ.
1315/2313 περιορισμού του αριθμού των
παρόχων δεδομένης λιμενικής υπηρεσίας
Δυνατότητα
επιβολής
υποχρέωσης
παροχής δημόσιας λιμενικής υπηρεσίας /
δυνατότητα παραχώρηση δικαιώματος
επιβολής τέτοιων υποχρεώσεων στο
διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή στην
αρμόδια αρχή
Δυνατότητα
επιβολής
υποχρέωσης
παροχής δημόσιας υπηρεσίας για την ίδια
υπηρεσία σε όλους τους θαλάσσιους
λιμένες του ΚΜ
Πρόβλεψη μέτρων έκτακτης ανάγκης σε
περίπτωση διακοπής των λιμενικών
υπηρεσιών για τις οποίες έχουν επιβληθεί
υποχρεώσεις
παροχής
δημόσιας
υπηρεσίας
Δυνατότητα παροχής λιμενικής υπηρεσίας
από τον ίδιο το διαχειριστικό φορέα του
λιμένα ή την αρμόδια αρχή ή μέσω νομικά
ξεχωριστής οντότητας στην οποία ασκεί
έλεγχο ανάλογο εκείνου που ασκεί επί των
δικών του/της υπηρεσιών
Διαφύλαξη
των
εργαζομένων
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δικαιωμάτων

των

Κράτη-Μέλη

1. Απόφαση
2. Ενημέρωση Επιτροπής

1. Δέουσα αιτιολόγηση τυχόν περιορισμού.

Κράτη-Μέλη

1. Απόφαση
2. Κοινοποίηση στην
Επιτροπή

1. Δέουσα αιτιολόγηση τυχόν περιορισμού.

Κράτη-Μέλη

1. Απόφαση
2. Κοινοποίηση στην
Επιτροπή

1. Δέουσα αιτιολόγηση τυχόν περιορισμού.

Διαχειριστικός
Φορέας Λιμένα
ή
Αρμόδια Αρχή

Απόφαση

1. Δέουσα αιτιολόγηση τυχόν περιορισμού.

Διαχειριστικός
Φορέας Λιμένα
ή
Αρμόδια Αρχή

Απόφαση

Διαχειριστικός
Φορέας Λιμένα
ή
Αρμόδια Αρχή

Απαιτήσεις έναντι του
παρόχου λιμενικών
υπηρεσιών

1. Σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 6 το οικείο κράτος-μέλος
λαμβάνει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την αποφυγή
συγκρούσεων συμφερόντων
2. Ελλείψει τέτοιων μέτρων, οι πάροχοι δεν μπορεί να είναι
λιγότεροι από δυο, εκτός εάν ένας ή περισσότεροι από τους
λόγους του άρθρου 6 παρ. 1 δικαιολογεί περιορισμό του
αριθμού παρόχων
1. Παρακολούθηση την αγορά εργασίας, αν απαιτείται
σχετική σύσταση προς το ΦΔΕΛ
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10.2

11.2
& 11.3

11.8

12.1

Δυνατότητα εφαρμογής του Κεφαλαίου ΙΙ
(ΠΑΡΟΧΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ) και
άρθρου 21 (Μεταβατικά μέτρα) στην
πλοήγηση
Υποχρέωση τήρησης χωριστών από άλλες
δραστηριότητες λογαριασμών για τη
δημόσια χρηματοδοτούμενη λιμενική
υπηρεσία ή βυθοκόρηση όταν ο
διαχειριστικός φορέας του λιμένα που
λαμβάνει δημόσιους πόρους παρέχει ο
ίδιος λιμενικές υπηρεσίες ή βυθοκόρηση
Δυνατότητα
εξαίρεσης
από
την
υποχρέωση για τους λιμένες του
εκτεταμένου ΔΔΜ που δεν πληρούν τα
κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 20 παρ.
2 στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.
1315/2013 τήρησης χωριστών από τις
άλλες δραστηριότητες τους λογαριασμούς
για τη δημόσια χρηματοδοτούμενη
λιμενική υπηρεσία ή βυθοκόρηση
Καθορισμός των
● τελών για τις υπηρεσίες που
παρέχονται από εγχώριο φορέα, στο
πλαίσιο υποχρέωσης παροχής
δημόσιας υπηρεσίας
● τελών για υπηρεσίες πλοήγησης που
δεν εκτίθενται σε ουσιαστικό
ανταγωνισμό
● τελών που εισπράττονται από
παρόχους λιμενικών υπηρεσιών
σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1
στοιχείο β)
κατά τρόπο διαφανή, αντικειμενικό και ο
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Κράτη-Μέλη

Απόφαση / Ενημέρωση
της Επιτροπής

Διαχειριστικός
Φορέας του λιμένα

Κράτη-Μέλη

Διαχειριστικός
Φορέας του Λιμένα
ή
Αρμόδια αρχή
μπορεί να παρέχει
λιμενική υπηρεσία ο
ίδιος μέσω νομικά
ξεχωριστής
οντότητας, στην
οποία ασκεί έλεγχο
ανάλογο εκείνου που
ασκεί επί των δικών

Η πλοήγηση είναι δημόσια υπηρεσία

1. Παρακολούθηση διαδικασιών και αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.

Απόφαση / Ενημέρωση
της Επιτροπής

1. Παρακολούθηση αρμοδιοτήτων, τρόπου εφαρμογής.

Καθορισμός τελών

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.
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12.3

13.1
έως
13.4
13.5

13.6

14

οποίος δεν εισάγει διακρίσεις, και είναι
αναλογικά με το κόστος της παρεχόμενης
υπηρεσίας.

του/της υπηρεσιών

Στην περίπτωση επίσημης καταγγελίας,
συλλογή κάθε σχετικής πληροφορίας για
τα στοιχεία που αποτελούν τη βάση για
τον προσδιορισμό της δομής και του
ύψους των τελών λιμενικής υπηρεσίας
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της
παρ. 12.1 κατόπιν του σχετικού αιτήματος
προς τον πάροχο των λιμενικών
υπηρεσιών.
Προσδιορισμός επιπέδου των λιμενικών
υποδομών

Αρμόδια αρχή

Ενημέρωση των χρηστών του λιμένα
σχετικά με τη φύση και το επίπεδο των
τελών λιμενικών υποδομών και των
χρηστών των λιμενικών υποδομών για
τυχόν αλλαγές στη φύση ή το επίπεδο των
τελών λιμενικών υποδομών
Συλλογή πληροφοριών που αναφέρονται
στις παρ. 13,4 & 13.5 και κάθε σχετικής
πληροφορίας για τα στοιχεία που
αποτελούν τη βάση για τον προσδιορισμό
της δομής και του ύψους των τελών
λιμενικών υποδομών, σε περίπτωση
υποβολής επίσημης καταγγελίας
Κατάρτιση προσωπικού

Σελίδα 49 από 91

Ο Διαχειριστικός
Φορέας του Λιμένα
ή
Αρμόδια αρχή
Ο Διαχειριστικός
Φορέας του Λιμένα
ή
Αρμόδια αρχή
Αρμόδια αρχή

Πάροχοι λιμενικών
υπηρεσιών με έλεγχο
του ΦΔΕΛ,

1. Συλλογή στοιχείων /
πληροφοριών /
2. Διαβίβαση στην
Επιτροπή κατόπιν
σχετικού αιτήματος

1. Συλλογή στοιχείων / πληροφοριών / διαβίβαση στην
Επιτροπή κατόπιν σχετικού αιτήματος

Καθορισμός τελών

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.

Ενημέρωση χρηστών

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.

Συλλογή στοιχείων /
πληροφοριών - Διαβίβαση
στην Επιτροπή κατόπιν
σχετικού αιτήματος

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.

1. Μέτρα Κατάρτισης
2. Εξειδίκευση
απαιτήσεων ανά

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.
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15.1,
15.2 &
15.3

Διαβούλευση με χρήστες του λιμένα και
άλλους ενδιαφερόμενους φορείς

16.1,
16.3
και
16.2

Εξασφάλιση ύπαρξης αποτελεσματικής
διαδικασίας για
τη
διεκπεραίωση
καταγγελιών σχετικών με την εφαρμογή
του παρόντος κανονισμού και τις
υπεύθυνες αρχές

16.7,
16.8
επίσης
16.4
έως
16.6
16.3

Εξασφάλιση ουσιαστικού λειτουργικού
διαχωρισμού μεταξύ της διεκπεραίωσης
των καταγγελιών, αφενός, και της
κυριότητας και της διαχείρισης των
λιμένων,
της
παροχής
λιμενικών
υπηρεσιών και της χρήσης των λιμένων,
αφετέρου
Εξασφάλιση της ενημέρωσης των χρηστών
του λιμένα και άλλων σχετικών
ενδιαφερομένων φορέων για τον τόπο και
τον τρόπο υποβολής καταγγελίας και για
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η
ενδεχομένως ΦΔΕΛ
αν ταυτίζονται ή
πρόκειται για
εγχώριο φορέα
Διαχειριστικός
φορέας του λιμένα,
χρήστες και άλλοι
σχετικοί
ενδιαφερόμενοι
φορείς

Κράτη-Μέλη

Κράτη-Μέλη

υπηρεσία.
3. Ανάγκη μηχανισμού και
φορέα πιστοποίησης.
1. Διαβούλευση με
χρήστες και θεσμικούς
εκπροσώπους χρηστών
2. Παροχή επαρκών
πληροφοριών από τους
παρόχους των λιμενικών
υπηρεσιών προς τους
χρήστες, σχετικά με το
είδος και το ύψος των
τελών λιμενικών
υπηρεσιών.
Θεσμικό πλαίσιο /
Ενημέρωση της Επιτροπής

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.

Ενημέρωση χρηστών
άλλων ενδιαφερόμενων

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, τρόπου εφαρμογής.

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.
2. Τα Κράτη-Μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή σχετικά με την
διαδικασία διεκπεραίωσης των καταγγελιών
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17

19

21.2

τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη
διεκπεραίωση των καταγγελιών
Μέριμνα ενημέρωσης των χρηστών του
λιμένα
και
άλλων
σχετικών
ενδιαφερόμενων φορέων για τις σχετικές
αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 11
παρ. 5, άρθρο 12 παρ. 3 και στο άρθρο 13
παρ.6
Καθορισμός συστήματος κυρώσεων που
επιβάλλονται σε περίπτωση παραβίασης
του κανονισμού και λήψη αναγκαίων
μέτρων για την εφαρμογή του
Τροποποίηση
συμβάσεων
παροχής
λιμενικών υπηρεσιών που συνήφθησαν
πριν από τις 15 Φεβρουαρίου 2017 και
είναι αορίστου χρόνου, ή έχουν παρόμοια
αποτελέσματα, ώστε να συμμορφώνονται
με τον Κανονισμό.

Κράτη-Μέλη

Μέριμνα ενημέρωσης των
χρηστών
Ενημέρωση της Επιτροπής

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.

Κράτη-Μέλη

Νομοθετική παρέμβαση

1. Παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων, τρόπου
εφαρμογής.

Κοινοποίηση μέτρων στην
Επιτροπή
Κράτη-Μέλη
/Διαχειριστικός
φορέας του λιμένα ή
αρμόδια αρχή

Τροποποίηση συμβάσεων
έως την 1η Ιουλίου 2025.

*****
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Κοινοποίηση μέτρων και κάθε μεταγενέστερης τροποποίησης
τους στην Επιτροπή
1. Εξέταση συμβάσεων και ενημέρωση παρόχων λιμενικών
υπηρεσιών,.
2. Όπου απαιτείται, τροποποίηση των συμβάσεων για την
εναρμόνιση με τις απαιτήσεις.
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5. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ
5.1 Εισαγωγή
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή στις
27.5.2016 με το Ν 4389/201639. Έως και τον Μάιο 2016 λειτουργούσε ως δημόσια Αρχή,
αποτελώντας μέρος των λειτουργιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Είναι, συνεπώς, αυτονόητος ο διαχωρισμός των αποφάσεων της σε:
(i)
(ii)

Αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν μετά τη μετατροπή της σε Ανεξάρτητη Αρχή
(Ιούνιος 2016 έως και σήμερα) και
Αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν από την έναρξη της λειτουργίας της έως και τη
μετατροπή της σε Ανεξάρτητη Αρχή (Ίδρυση έως και Μάιο 2016).

Η παρούσα αξιολόγηση αφορά τη λειτουργία της Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητης Αρχής και εστιάζει
στην πρώτη από τις δύο κατηγορίες αποφάσεων.

5.2 Αποφάσεις
Την υπό αξιολόγηση τετραετία 2016-2020, η Ρ.Α.Λ. έχει λάβει συνολικά 171 Αποφάσεις, 21
Γνωμοδοτήσεις και τρεις (3) δεσμευτικές Οδηγίες. Ο Πίνακας 5-1 συνοψίζει τις αποφάσεις
οι οποίες έχουν ληφθεί ανά έτος.
Ο αριθμός των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. βαίνει αυξανόμενος, με υπερ-διπλασιασμό των
ληφθεισών αποφάσεων κατά την περίοδο 2018-2019. Το έτος 2020, ο αριθμός αναμένεται
να αυξηθεί περαιτέρω καθώς η αξιολόγηση δε συμπεριλαμβάνει την περίοδο ΙουνίουΔεκεμβρίου 2020. Ο αριθμός των αποφάσεων για το ημερολογιακό έτος 2020 παραμένει
όμως εύλογα επηρεασμένος από τις ειδικές συνθήκες οι οποίες επικράτησαν στην
Ελληνική οικονομία λόγω της πανδημίας του COVID-19.
Πίνακας 5-1. Αποφάσεις Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ανά έτος για την περίοδο 27.5.201627.5.2020
Έτος
Αποφάσεις
Γνωμοδοτήσεις
Δεσμευτικές Οδηγίες
Συνολικός Αριθμός

2016
16
1
0
17

2017
27
3
0
30

2018
40
4
1
45

2019
60
10
0
70

2020
28
3
2
31

ΣΥΝΟΛΟ
171
21
3
194

Σχετικά με τον αριθμό των Αποφάσεων αξίζει να σημειωθούν τα εξής:
•

Το 2018 το έργο της Ρ.Α.Λ. περιλαμβάνει 40 αποφάσεις, κάτι που προκύπτει μεν
από το άθροισμα των αποφάσεων στο παράρτημα της Ετήσιας Έκθεσης 201840,

Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
40 Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων – Ετήσια Έκθεση 2018 – http://www.raports.gr/el/year
39
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•

όμως – προφανώς εκ παραδρομής – στην Ετήσια Έκθεση της χρονιάς γίνεται
αναφορά σε τριάντα εννιά (39) αποφάσεις (σελ. 12).
Για το έτος 2020, που δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα η Ετήσια Έκθεση, το σύνολο των
αποφάσεων δόθηκαν από τη Ρ.Α.Λ. στην Ομάδα Αξιολόγησης και συμφωνεί με τις
αποφάσεις από το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Από τις 171 Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. οι 72 αφορούν εσωτερικά θέματα / θέματα λειτουργίας.
Ορισμένες εκ των 72 αυτών Αποφάσεων (οκτώ (8) στο σύνολο) αποτελούν πρωτοβουλίες
για τη διατύπωση αρχών λειτουργίας και παρέμβασης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, ή
σχετικών εγκυκλίων, οι οποίες εύλογα έχουν άμεση επίπτωση στον τρόπο λειτουργίας της
λιμενικής αγοράς. Στην κατηγορία αυτή συμπεριλαμβάνονται:
•
•
•

•

•

Απόφαση 99/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 51/17.05.2019) «Σχέδιο Κώδικα
Δεοντολογίας Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»
Απόφαση 127/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 51/17.5.2019) «Κανονισμός
Προτεραιοποίησης Υποθέσεων Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»
Απόφαση 111/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 50/23.4.2019) «Εισήγηση κατ΄
άρθρον 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016 για τον ορισμό διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης προστίμων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»
Απόφαση 140/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 59/2.12.2019) «Διαβούλευση
σχεδίου Επικοινωνίας περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον
αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη
χρηματοοικονομική διαφάνεια των»
Απόφαση 130/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 51/17.5.2019) «Άρθρο 113
παρ.2 και 124 του Ν.4389/2016» προς έκδοση εγκυκλίου για την καταβολή
ανταποδοτικού τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ.

Τρεις (3) Αποφάσεις από τις προαναφερθείσες αφορούν σχέδια αποφάσεων/εγκυκλίων
προς δημοσίευση σε ΦΕΚ τα οποία όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί. Οι
συγκεκριμένες αποφάσεις έχουν ως θέμα τον Κανονισμό δεοντολογίας, την είσπραξη
προστίμων και τον υπολογισμό τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ., όπως παρακάτω:
•
•

•

Απόφαση 99/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 51/17.05.2019) «Σχέδιο Κώδικα
Δεοντολογίας Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»
Απόφαση 111/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 50/23.4.2019) «Εισήγηση κατ΄
άρθρον 124 παρ. 1 του Ν.4389/2016 για τον ορισμό διαδικασίας είσπραξης και
απόδοσης προστίμων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων»
Απόφαση 130/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 51/17.5.2019) «Άρθρο 113
παρ.2 και 124 του Ν.4389/2016» προς έκδοση εγκυκλίου για την καταβολή
ανταποδοτικού τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ.

Να σημειωθεί ότι το σύνολο των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. είναι πλήρως αιτιολογημένες.
Από το 2017 και έκτοτε η Ρ.Α.Λ. δέχεται άνω των 10, και πολλές φορές άνω των 20
αιτημάτων/ερωτημάτων/καταγγελίες από φορείς που περιλαμβάνουν Υπουργεία (π.χ.
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Υπ. Οικονομικών, Υπουργείο Τουρισμού),
ΦΔΕΛ (Οργανισμούς Λιμένων και Λιμενικά Ταμεία), φορείς χρηστών, φορείς εργαζομένων
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παρόχους λιμενικών υπηρεσιών, ιδιώτες, βιομηχανικές επιχειρήσεις με παράκτιες
εγκαταστάσεις, υπεργολάβους, ενώσεις πολίτων κ.α. Παρόλο που η ροή των αιτημάτων
κατά την πλέον πρόσφατη διετία έχει αυξηθεί, η διαφορά μεταξύ σωρευτικών αιτημάτων
και αποφάσεων από το Γ Τρίμηνο 2016 μέχρι σήμερα έχει μειωθεί σημαντικά.41

5.3 Εκκίνηση διαδικασίας για τη διατύπωση Αποφάσεων
Η πλειοψηφία των Αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. (62%) είναι αποτέλεσμα σχετικών καταγγελιών οι
οποίες υποβλήθηκαν στη Ρυθμιστική Αρχή. Οι καταγγελίες αφορούν θέματα τα οποία είναι
στην αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής να εξετάζει διεξοδικά και να απαντάει με σχετικές
Αποφάσεις ή Γνωμοδοτήσεις. Οι Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. (Διάγραμμα 5.1), μετά καταγγελία
ανέρχονται σε 61, ενώ οι Αποφάσεις μετά από αυτεπάγγελτη κίνηση και διερεύνηση, λόγω
αρμοδιότητας, παρέμβαση είναι λιγότερες και ανέρχονται σε 38. Σημειώνεται ότι στις
αυτεπαγγέλτως ληφθείσες αποφάσεις συμπεριλαμβάνεται η παροχή σύμφωνης γνώμης επί
κειμένων νόμων ή Υπουργικών Αποφάσεων, προς τη Βουλή ή κανονιστικό νομοθέτη, η
έκδοσης από την Ρ.Α.Λ. κανονιστικών πράξεων δυνάμει του άρ. 112 του Ν.4389/2016 και
ειδικότερων προβλέψεων τουΝ.4389/2016, αλλά και του Ν.4504/2017 (βλ. π.χ. 105) και η
άσκηση των εποπτικών της καθηκόντων επί Συμβάσεων Παραχώρησης.
Διάγραμμα 5-1 Εκκίνηση Διαδικασίας για την διατύπωση Αποφάσεων Ρ.Α.Λ.
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1-Καταγγελίες-Αιτήματα

2019

2020

2-Αυτεπάγγελτα

Οι καταγγελίες-αιτήματα προς τη Ρ.Α.Λ. αναφέρονται σε μια ευρύτατη θεματολογία
(συμβάσεις παραχώρησης, λιμενικά τέλη, λιμενικά έργα, λιμενικές υπηρεσίες, θέματα
νομοθεσίας κ.α – βλ. Διάγραμμα 3.2). Θεματικά, η Ρ.Α.Λ. δέχτηκε αρχικά καταγγελίες για τη
διαχείριση αποβλήτων, στις οποίες σταδιακά προστέθηκαν καταγγελίες για θέματα
προμηθειών και διαφάνειας, καταγγελίες / αιτήματα γνωμοδότησης για θέματα λιμενικών
υπηρεσιών και τέλη ελλιμενισμού, γ) καταγγελίες φορέων ναυπηγοεπισκευής για
συμβάσεις παραχώρησης, θέματα κατανομής θέσεων ελλιμενισμού, και καταγγελίες

41

βλ. παρουσίαση σωρευτικής ροής αιτημάτων και αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. σε: Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (2020).
Έκθεση Ελέγχου 2019. Τόμος Α. Πειραιάς, Μάρτιος 2020.
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φορέων ακτοπλοΐας για τέλη / τιμολόγια. Πρόσφατα διατυπώθηκαν καταγγελίες για
μαρίνες, και ειδικότερα υποπαραχωρήσεις και τέλη μαρινών.
Σε όλες τις θεματικές ενότητες, δηλαδή θέματα τα οποία αφορούν συμβάσεις
παραχώρησης, λιμενικά τέλη, λιμενικά έργα, ή λιμενικές υπηρεσίες, οι Αποφάσεις μετά
από καταγγελία υπερβαίνουν τον αριθμό των Αποφάσεων μετά από αυτεπάγγελτη, λόγω
αρμοδιότητας, κίνηση και παρέμβαση. Μοναδική εξαίρεση, όπως είναι αυτονόητη, η
περίπτωση των παρεμβάσεων σε θέματα νομοθεσίας, όπου η Ρ.Α.Λ. παρεμβαίνει κυρίως
αυτεπάγγελτα.
Διάγραμμα 5-2. Εκκίνηση Διαδικασίας για τη διατύπωση Αποφάσεων Ρ.Α.Λ. ανά
Κατηγορία Αποφάσεων
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Οι καταγγελίες-αιτήματα τα οποία εκκίνησαν διαδικασίες για τη διατύπωση Αποφάσεων
από τη Ρ.Α.Λ. έχουν υποβληθεί από διαφορετικούς παράγοντες του Λιμενικού Συστήματος:
•
•
•
•
•

Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (Φ.Δ.Ε.Λ.) διατύπωσαν 24
καταγγελίες-αιτήματα
Πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών διατύπωσαν 15 καταγγελίες-αιτήματα
Φορείς χρηστών διατύπωσαν οκτώ (8) καταγγελίες-αιτήματα
Δημόσιοι φορείς διατύπωσαν επτά (7) καταγγελίες-αιτήματα
Ιδιώτες διατύπωσαν πέντε (5) καταγγελίες-αιτήματα

5.4 Δημοσίευση Αποφάσεων σε Φ.Ε.Κ.
Συνολικά οι αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. που έχουν δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβέρνησης είναι επτά (7):
1. Αριθμ. 152/2020/20 (ΦΕΚ1325Β/13-4-2020): Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ'
άρθρον 105 παρ. 10Α του ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων πλοίων.
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2. Αριθμ. 154/2020/20 (ΦΕΚ1358Β/14-4-2020): Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ'
άρθρον 105 παρ. 8 του ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
3. Αριθμ. 155/2020/20 (ΦΕΚ1510Β/22-4-2020): Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης
(Παράρτημα II της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
4. Αριθμ. 156/2020/20 (ΦΕΚ1711Β/6-5-2020): Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης
(Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
5. Αριθμ. 157/2020/20 (ΦΕΚ1550Β/23-4-2020): Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης (Υγρά
Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
6. Αριθμ. 158/2020/20 (ΦΕΚ1252Β/09-04-2020) : Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’
άρθρον 105 παρ. 10Α του ν. 4504/2017 (Παράρτημα I της ΔΣ MARPOL 73/78) για
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων πλοίων.
7. Αριθμ. 1/2020/20 (ΦΕΚ 4833Β/4-11-2020): Επικοινωνία περί εφαρμογής στην
Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου, όσον αφορά στην παροχή λιμενικών
υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων».
Θεματικά, οι πρώτες έξι (6) αποφάσεις έχουν ως αντικείμενο τη δημιουργία πρότυπης
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων. Η έβδομη απόφαση δημοσιεύτηκε το
Νοέμβριο του 2020 αλλά αφορά στη δημοσίευση της απόφασης της Ρ.Α.Λ. 153/2020 της
63ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 06-03-2020.
Nα σημειωθεί ότι σε ΦΕΚ δημοσιεύονται και οι Κανονισμοί και Οδηγίες τις οποίες
αποφασίζει η Ρ.Α.Λ. όπως αναλύονται παρακάτω.

5.5 Κανονισμοί
Οι Κανονισμοί τους οποίους υιοθέτησε η Ρ.Α.Λ. κατά την υπό αξιολόγηση περίοδο είναι
τέσσερις (4):
1. Υ.Α. Αριθμ. 1000.0/66573/2016/16 (ΦΕΚ 2620 Β/24-8-2016): Συγκρότηση
Πειθαρχικού Συμβουλίου για την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου σε μέλη της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).
2. Αριθμ. 329/17 (ΦΕΚ1923Β/02-06-2017): Κανονισμός Ακροάσεων Προσώπων και
Επιχειρήσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
3. Αριθμ. 330/17 (ΦΕΚ1923Β/02-06-2017): Κανονισμός διερεύνησης καταγγελιών της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
4. Αριθμ. 1310/2019/19 (ΦΕΚ4197Β/19-11-2019): Κανονισμός Προτεραιοποίησης
Υποθέσεων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.

Σελίδα 56 από 91

Εκθεση Αξιολόγησης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

5.6 Δεσμευτικές Οδηγίες
Οι δεσμευτικές Οδηγίες τις οποίες έχει υιοθετήσει η Ρ.Α.Λ. την υπό αξιολόγηση περίοδο
είναι τρείς (3):
1. Αριθμ. 1/24-05-2018 (ΦΕΚ 5245Β/23-11-2018): Περί υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής
στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων για τη θαλάσσια περιοχή του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Συνεδρίαση 35 Ρ.Α.Λ.)
2. Αριθμ. 2/09-03-2020 (ΦΕΚ 919Β/18-3-2020) : Δεσμευτική οδηγία της Ανεξάρτητης
Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.).
Η ισχύς της συγκεκριμένης Δεσμευτικής οδηγίας λήγει με την πάροδο 4 μηνών από τη
δημοσίευση της, άλλως μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων προς
αντικατάσταση των ισχυουσών.
3. Αριθμ. 3/14-05-2020 (ΦΕΚ 4834Β/4-11-2020): Δεσμευτική οδηγία περί εφαρμογής
του Κανονισμού ΕΕ 2017/352 στη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου
και καταλοίπων φορτίου της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή
Λιμένων».

5.7 Ανάρτηση Αποφάσεων σε Διαύγεια
Από το σύνολο των αποφάσεων την περίοδο αναφοράς, δεν είναι αναρτημένη στο
Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η ακόλουθη γνωμοδότηση:
1. Η Γνωμοδότηση 2/2017 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 15/20.01.2017)
«Έγγραφο του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον Ο.Λ.Π.
Α.Ε., σχετικά με τον διαγωνισμό για την πρόσληψη "Ανεξάρτητου Μηχανικού"
και λοιπά σχετικά έγγραφα»
καθώς και οι ακόλουθες δύο (2) Αποφάσεις:
1. Απόφαση 74/2018 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 38/30.08.2018)
«Παραπομπή Εκθέσεων Αξιολογήσεως Υπαλλήλων για το έτος 2017 προς την
αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας»
2. Απόφαση 100/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 51/17.05.2019)
«Εξουσιοδότηση Προέδρου περί χορήγησης άδειας παροχής εκπαιδευτικού
έργου» .
Μέχρι το έτος 2018 η Αρχή, στο πλαίσιο της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 1 του τότε
ισχύοντος Ν. 3861/2010, σχετικά με τη νομοθεσία περί προστασίας των προσωπικών
δεδομένων, δεν αναρτούσε στο διαδικτυακό κόμβο "ΔΙΑΥΓΕΙΑ" αποφάσεις που αφορούσαν
και περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των στελεχών που υπηρετούσαν στην Αρχή.
Οι μη αναρτηθείσες αποφάσεις αφορούν η μία τη διενέργεια αξιολόγησης αποσπασθέντων
υπαλλήλων στην ΡΑΛ για το 2017, και η έτερη τη χορήγηση άδειας ιδιωτικού έργου σε
υπάλληλο που το είχε αναζητήσει.
Ωστόσο, μετέπειτα, η Αρχή ακολούθησε την πρακτική της σύνταξης αποσπασμάτων
Αποφάσεων, τα οποία και αναρτούσε στη "ΔΙΑΥΓΕΙΑ", μετά την απαλοιφή τυχόν
ευαίσθητων ή και προσωπικών δεδομένων που περιέχονται σε αυτές.
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5.8 Σύνολο αναρτήσεων σε Διαύγεια
Ο συνολικός αριθμός των αναρτήσεων της Ρ.Α.Λ. στο Πρόγραμμα Διαύγεια του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υπό αξιολόγηση χρονική περίοδο 27.5.2016-27.5.2020
ανέρχονται σε 1.032, όπως καταγράφονται στον Πίνακα 5-2. Ο Πίνακας 5-3 περιγράφει τις
θεματικές κατηγορίες στις οποίες αναφέρονται οι αναρτήσεις αυτές.
Πίνακας 5-2. Σύνολο αναρτήσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Συνολικός
Αριθμός, περίοδος: 27.5.2016 – 27.5.2020)42
Είδος Πράξης
Οριστικοποίηση Πληρωμής
Ανάληψη Υποχρέωσης
Κανονιστική Πράξη
Ανάθεση Έργων / Προμηθειών / Υπηρεσιών / Μελετών
Έγκριση Δαπάνης
Κατακύρωση
Γνωμοδότηση
Λοιπές Ατομικές Διοικητικές Πράξεις
Διορισμός
Έγκριση Προϋπολογισμού
Σύμβαση
Ισολογισμός – Απολογισμός
Πράξη η οποία Συλλογικό Όργανο - Επιτροπή - Ομάδα Εργασίας - Ομάδα
Έργου - Μέλη Συλλογικού Οργάνου
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Πηγή: Πρόγραμμα Διαύγεια, https://diavgeia.gov.gr/

Αριθμός Αποφάσεων
282
324
222
117
27
19
15
13
4
4
4
1
1
1.032

Πίνακας 5-3. Σύνολο αναρτημένων αποφάσεων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης
(Θεματικές Κατηγορίες, περίοδος: 27.5.2016 – 27.5.2020)43
Θεματικές Κατηγορίες
Δημοσιονομικά
Δημόσια Διοίκηση
Οικονομικές & Εμπορικές Συναλλαγές
Απασχόληση & Εργασία
Σύνολο Αποφάσεων

Αριθμός Αποφάσεων
813
212
5
2
1.032

5.9 Θεματολογία Αποφάσεων
Η θεματολογία των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. ανά ημερολογιακό έτος εμφανίζεται στις ετήσιες
εκθέσεις της Αρχής με διαφορετικό τρόπο, και όπως αναφέρονται στον Πίνακα 5.4. Καθώς
η εν λόγω χρονική περίοδος αποτελεί και την αρχική περίοδο λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. η
εξέλιξη είναι φυσιολογική, και έχει σχέση τόσο με την αριθμητική αύξηση των αποφάσεων,
όσο και με την περαιτέρω εξειδίκευση των αποφάσεων αυτών.

42
43

Πηγή: https://diavgeia.gov.gr, Ιανουάριος 2021.
Πηγή: https://diavgeia.gov.gr, Ιανουάριος 2021.
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Πίνακας 5-4. Θεματολογία Αποφάσεων Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με τις ετήσιες εκθέσεις
2016
0-Συμβάσεις
Παραχώρησης
1-Λιμενικά τέλη και
χρεώσεις

2017
Χ

Χ

Χ

3-Προστασία θαλάσσιου
περιβάλλοντος

Χ

Χ

4.3-Yπηρεσιες φύλαξης
και ασφάλειας
4.4-Υπηρεσίες
διαχείρισης ασυνόδευτων
φορτίων και
αυτοκινούμενων
4.5-Ρυμούλκηση
4.6-Πλοήγηση
4.7-Βυθοκορήσεις
4.8-Ναυαγιαίρεση
4.9-Καβοδεσια
4.10-Άλλες υπηρεσίες
5. Θέματα νομοθεσίας
λιμένων
Θέματα νομιμότητας συμβατικής τάξης
Νομική Υπεράσπιση
Ρ.Α.Λ.
6. Εσωτερικά θέματα /
κανονισμοί
7- Άλλα Θέματα

2019
Χ

Χ

2-Έργα διαμόρφωσης και
καθαρισμού λιμένων

4-Λιμενικές Υπηρεσίες
4.1-Αποκομιδή παραλαβή
και διαχείριση υγρών και
στερεών αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίων
πλοίων
4.2-Φορτοεκφορτώσεις

2018

Χ
X

Χ

Χ

X

Χ

Φύλαξη &
ασφάλεια

Χ

Χ

Συλλογή
αποβλήτων

Συλλογή
αποβλήτων

X

X
Υπηρεσίες
ασφαλείας

Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Αξιολόγηση
0- Συμβάσεις
Παραχώρησης
1-Λιμενικά τέλη –
χρεώσεις και
ελλιμενισμοί
2-Λιμενικά Έργα
3-Προστασία
θαλάσσιου
περιβάλλοντος
4-Λιμενικές Υπηρεσίες
4.1-Διαχείριση
αποβλήτων &
καταλοίπων φορτίων

4.2Φορτοεκφορτώσεις
4.3-Υπηρεσίες
ασφάλειας
4.4-Υπηρεσίες
διαχείρισης
ασυνόδευτων φορτίων
και αυτοκινούμενων
4.5-Ρυμούλκηση
4.6-Πλοήγηση
4.7-Βυθοκορήσεις
4.8-Ναυαγιαίρεση
4.9-Καβοδεσια
4.10-Άλλες υπηρεσίες

Χ
Χ

5.Θέματα Νομοθεσίας

Χ
Χ
Χ

6. Εσωτερικά θέματα /
κανονισμοί
7- Άλλα Θέματα

5.10 Γνωμοδοτήσεις
Στη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων έχει διατυπώσει 21
Γνωμοδοτήσεις και οι οποίες έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια. Όπως και στην περίπτωση
των Αποφάσεων της Ρυθμιστικής Αρχής, η πλειοψηφία των Γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Λ. (14
από τις 21) αποτελούν προϊόν αιτημάτων φορέων (65%) ή καταγγελιών (15%).
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Διάγραμμα 5-3. Εκκίνηση Διαδικασίας για την διατύπωση Γνωμοδοτήσεων Ρ.Α.Λ.

Πηγή: Στοιχεία Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων

Ειδικότερα, μετά από αίτημα Οργανισμού Λιμένος διατυπώθηκαν δεκατρείς (13)
Γνωμοδοτήσεις και μετά από αίτημα Λιμενικού Ταμείου μία (1) γνωμοδότηση. Οι πέντε (5)
αφορούν θέματα σχετικά με την σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τις προσκόπτουσες επενδύσεις:
•
•

•

•

•

•

•

Μεταφορά φορτίων αποβλήτων ναυαγιαίρεσης του Φ/Γ NOVA CURA (1/2016,
συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 4/18.07.2016)
Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού Ανάδειξης αναδόχου για την «Παραχώρηση της
Διαχείρισης και Λειτουργίας του Υδατοδρομίου Λιμένα Πατρών». (4/2017,
συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 27/30.11.2017)
Εξέταση εγγράφων ερωτημάτων της Οργανισμός Λιμένος Βόλου, με θέμα: "Παροχή
φορτοεκφορτωτικών υπηρεσιών (λιμενεργασία) από τους φορείς Διοίκησης και
εκμετάλλευσης Λιμένων (7/2018, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 41/05.11.2018).
Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί μεταφοράς
Κόστους Αναφοράς Υποχρεωτικής Επένδυσης Προτεραιότητας ΙΙ και διευκρινίσεων
επί όρων της Σύμβασης Παραχώρησης, (8/2018, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 43/20.12.2018
Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση κατ’ άρθρον 30.2 της από 2 Φεβρουαρίου
2018 τροποποίησης και κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο της από 27 Ιουνίου 2001
Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘’Οργανισμός Λιμένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, η οποία κυρώθηκε με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α’ 39), της
καταληκτικής κατ’ άρθρον 7.6 προθεσμίας (17/2019, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ.
56/23.09.2019)
Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της Σύμβασης
Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε., δια της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας για την υποβολή
της Μελέτης Στατικής Αποκατάστασης του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού, (9/2019,
49/04-04-2019)
Εξέταση αιτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί άρσεως
ασάφειας ως προς την ερμηνεία όρων της κυρωθείσας με το Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α'
39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Οργανισμός
Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (10/2019, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 51/17.05.2019)
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•

•

•

•

•

•
•

Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περί δυνατότητας ή μη
αναθεώρησης της Οριστικής Μελέτης της Υποχρεωτικής Επένδυσης 2 «Επισκευή
Δαπέδων, Σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών (RMG cranes) Προβλήτα Ι Σταθμού
Εμπορευματοκιβωτίων, 11/2019, 54/ 19.07.2019
Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. περί
δυνατότητας προκήρυξης διαγωνισμών, από κοινού μελέτης και κατασκευής, για τις
υποχρεωτικές επενδύσεις (12/2019, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 54/19.07.2019)
Γνωμοδότηση επί ερωτήματος της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί
δυνατότητας αναπροσαρμογής του τιμήματος παροχής υπηρεσιών ασφαλείας,
μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των ημερομισθίων,
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ 173 Β’/2019, (13/2019,
55/30.08.2019)
Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε. αναφορικά με τη δυνατότητα
αναπροσαρμογής του τιμήματος συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και
ασφαλείας, μετά και την αναπροσαρμογή των κατώτατων μισθών και των
ημερομισθίων, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 4241/127/ΦΕΚ 173Β/2019,
(15/2019, 56/23.09.2019)
Αίτημα συναίνεσης σε μη συμμόρφωση, κατ’ Άρθρον 30.2 της κυρωθείσας με το
Ν.4522/2018 (ΦΕΚ Α' 39) Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
της ‘’Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’, των συμβατικών καταληκτικών, κατ’
Άρθρων 3.5(δ)(ii) και 3.5(δ)(iii), προθεσμιών για έξι (6) μήνες, αναφορικά με το
Κτήριο του Παλαιού Τελωνειακού Σταθμού (18/2019, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ.
60/19.12.2019)
Περί ανάσυρσης χύδην παλαιοσιδήρου (scrap) από τον πυθμένα του εμπορικού
λιμένα Βόλου. (19/2020, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 61/31.01.2020).
Επί ερωτημάτων του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας αναφορικά με την είσπραξη
λιμενικών δικαιωμάτων από πλοία για χρήση ιδιωτικών λιμενικών εγκαταστάσεων
εγκατεστημένων σε χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Αντίκυρας καθώς
και την είσπραξη ανταποδοτικών τελών για την παροχή υπηρεσιών ενίσχυσης της
ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, (20/2020, συνεδρίαση
Ρ.Α.Λ. 66/15.04.2020).

Τη Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα
Θεσσαλονίκης Α.Ε.» αφορά και μια από τις δύο (2) αυτεπάγγελτες Γνωμοδοτήσεις:
•

•

Περί άρσεως ασάφειας διατάξεων της Συμβάσεως Παραχώρησης μεταξύ του
Ελληνικού Δημοσίου και της «Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης Α.Ε.» και του
Παραρτήματος αυτής (3/2017, συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 19/07.04.2017),
Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για τη Διαχείριση Αποβλήτων (6/2018,
συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 40/05.10.2018),

Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος,
συγκεκριμένα τους Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. αφορά και η μια (1) γνωμοδότηση
της Ρ.Α.Λ. μετά από σχετικό αίτημα θεραπείας:
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•

Αίτημα θεραπείας, θεμελιωμένο στο Άρθρο 29.3 της Σύμβασης Παραχώρησης
μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 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 (5/2018, Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 30/06.02.2018).

Τρεις (3) Γνωμοδοτήσεις της Ρ.Α.Λ. είναι προϊόν καταγγελίας:
1. της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας, περί
καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη συχνότητα
προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων (Γνωμοδότηση 14/2019, Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ.
55/30.08.2019)
2. περι παραχωρήσεως δικαιώματος χρήσης λιμενικού χώρου έναντι της εταιρείας με
την επωνυμία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Γνωμοδότηση
14/2019, Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 55/30.08.2019)
3. περί άσκησης αρμοδιοτήτων στο λιμένα Πειραιά αναφορικά με το Ν.2881/2001
«Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις» μετά το Ν.4404/2016
Γνωμοδότηση 21/2020 Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 69/05.06.2020.
Τέλος, μία (1) Γνωμοδότηση εκδόθηκε κατόπιν επισημειωματικής εντολής του κ. Υπουργού
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προς τον Ο.Λ.Π. Α.Ε., σχετικά με τον διαγωνισμό για
την πρόσληψη "Ανεξάρτητου Μηχανικού" και λοιπά σχετικά έγγραφα (Γνωμοδότηση
2/2017 Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 15/20.01.2017).

5.11 Επίδικες Αποφάσεις
Για τρεις (3) από τις Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ., εκκινήθηκε δικαστική προσβολή. Οι αποφάσεις
που απασχόλησαν το Συμβούλιο της Επικρατείας και τη Διοικητική Δικαιοσύνη είναι οι
κάτωθι
•

•

•

Καταγγελίες (αρ.πρωτ. ΡΑΛ / 264/02-06-2016, 130/22-09-2016) της εταιρίας
ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. (Απόφαση 11/2016, Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 9/31.10.201), Δικαστική
προσβολή για την οποία όμως εν συνεχεία υπήρξε παραίτηση από την
προσφεύγουσα.
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 αρμοδιότητάς της (61/2018,
Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 35/24.05.2018) - Δικαστική προσβολή στο Διοικητικό Εφετείο
Πειραιώς (ΔΕφΠειρ).
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 (62/2018, Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 35/24.05.2018 Δικαστική προσβολή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ).

Από τις 21 Γνωμοδοτήσεις της Ρ.Α.Λ. μόνο για μια εκκίνησε δικαστική προσβολή, για την
οποία όμως εν συνεχεία υπήρξε παραίτηση:
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•

Απόφαση Αριθμ. 3/2017, Συνεδρίαση Ρ.Α.Λ. 19/07.04.2017 και θέμα «Πάροχοι
στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων».

Ο λόγος αποφάσεων και προσβαλλομένων αποφάσεων σε δεύτερο βαθμό (Διοικητικό
Εφετείο Πειραιά / ΣτΕ), όσο και των ανάλογων προσφυγών γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Λ.
ανέρχεται σε 2% και παραμένει ιδιαίτερα μικρός – και όταν συνυπολογισθεί ο αριθμός των
περιπτώσεων στις οποίες ο προσφεύγων παραιτήθηκε περιορίζεται αθροιστικά στο σύνολο
των δύο (2) μόνο αποφάσεων – ενδεικτικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας και της
επαρκώς αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις και αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής.

5.12 Συμβολή των Αποφάσεων στη διαμόρφωση του Ελληνικού
Λιμενικού Συστήματος
Η παρούσα αξιολόγηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. την περίοδο 2016-2020 έχει ως κεντρική
θεματολογία τις αποφάσεις εκείνες οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση του Ελληνικού
Λιμενικού Συστήματος.
Από τις 171 Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ., όπως έγινε αναφορά παραπάνω, οι 72 αφορούν
εσωτερικά θέματα / θέματα λειτουργίας. Έτσι, στην υπό εξέταση περίοδο, οι σχετικές
αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. ανέρχονται σε 99.
Εξ’ αυτών (Διάγραμμα 5-4) οι 29 αναφέρονται σε θέματα με οριζόντια εφαρμογή στους
λιμένες της επικράτειας, και 34 σε έναν εκ των 11 Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. τους οποίους
διαχειρίζεται σήμερα δημόσιος Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων. Με
αναφορά σε θέματα των δύο (2) μεγαλύτερων λιμένων της χώρας Ο.Λ. Πειραιά A.E. και Ο.Λ.
Θεσσαλονίκης A.E. – τους οποίους σήμερα διαχειρίζονται Φορείς Διοίκησης και
Εκμετάλλευσης Λιμένων υπό ιδιωτικό έλεγχο υφίστανται 21 αποφάσεις. Οι αποφάσεις με
αναφορά σε Λιμενικά Ταμεία ανέρχονται σε 12, ενώ μια (1) απόφαση έχει ως λιμένα
αναφοράς συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση. Υπάρχουν επίσης και δύο (2) περιπτώσεις
εξέτασης καταγγελιών, για τις οποίες οι Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. διατυπώνουν την
αναρμοδιότητά της για τα συγκεκριμένα θέματα.
Χρονολογικά (Πίνακας 5-5), διαπιστώνουμε ότι στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. ως
Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (2016) οι αποφάσεις αφορούσαν θέματα τα οποία είχαν
σχέση με την εύρυθμη λειτουργία συγκεκριμένων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., και σε
περιορισμένο βαθμό Λιμενικών Ταμείων.
Με την πάροδο του χρόνου, και από το 2017 η Ρ.Α.Λ. προοδευτικά απασχολήθηκε και με
θέματα εύρυθμης λειτουργίας των μεγάλων λιμένων της χώρας, αλλά και με θέματα τα
οποία έχουν οριζόντια εφαρμογή στους ελληνικούς λιμένες. Μάλιστα το 2019, οι
αποφάσεις της κατηγορίας αυτής αποτελούσαν το 40% των αποφάσεων που έλαβε η Ρ.Α.Λ.
Να σημειωθεί ότι τα στοιχεία για το 2020, είναι προσωρινά (έως και την 31 η Μαΐου 2020),
καθώς και ότι ο αριθμός των αποφάσεων την τρέχουσα περίοδο αναμένεται να επηρεασθεί
από τις ειδικές συνθήκες τις οποίες διαμορφώνει η πανδημία η οποία πλήττει τη χώρα μας.
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Διάγραμμα 5-4. Λιμένας αναφοράς Αποφάσεων Ρ.Α.Λ. (2016-2020)

12%

2%
1%

Οριζόντια Εφαρμογή

30%

ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε.
Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.
ΔΛΤ

31%

Λιμενική εγκατάσταση
Άλλα θέματα

24%

Πίνακας 5-5. Λιμένας Εφαρμογής Αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. (Χρονολογική Εξέλιξη, 20162020)
Λιμένας
Οριζόντια Θέματα
ΟΛΠ ΑΕ / ΟΛΘ Α.Ε.
Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.
Λιμενικά Ταμεία / Δημοτικά-Διαδημοτικά
Λιμενικά Ταμεία
Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Άλλες περιπτώσεις
Σύνολο

2016
1
12
2

15

2017
4
5
3
1

2018
4
9
8
2

13

1
2
26

2019
13
6
6
6

31

2020
8
3
2
1

Σύνολο
29
24
31
12

14

1
2
99

Η κατάσταση δεν αλλάζει σημαντικά όταν προσθέσουμε στην ανάλυση και τις 21
Γνωμοδοτήσεις. Τρεις (3) Γνωμοδοτήσεις αναφέρονται σε θέματα με οριζόντια εφαρμογή
στους λιμένες της επικράτειας, 11 σε θέματα των δύο (2) μεγαλύτερων λιμένων της χώρας
Ο.Λ. Πειραιά A.E. και Ο.Λ. Θεσσαλονίκης A.E. – τους οποίους σήμερα διαχειρίζονται Φορείς
Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων υπό ιδιωτικό έλεγχο, 5 σε έναν εκ των 11
Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. τους οποίους διαχειρίζεται σήμερα δημόσιος Φορέας Διοίκησης
και Εκμετάλλευσης Λιμένων, μία (1) έχει ως λιμένα αναφοράς Λιμενικό Ταμείο, και μία (1)
έχει ως λιμένα αναφοράς συγκεκριμένη λιμενική εγκατάσταση.
Αθροιστικά (Διάγραμμα 5-5), Αποφάσεις και Γνωμοδοτήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν την
περίοδοο παράγουν μια ιδιαίτερα ισορροπημένη αναφορά σε Οριζόντια θέματα (27%), σε
θέματα ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ Α.Ε. (29%) και θέματα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. (27%), ενώ 11%
αναφέρεται σε θέματα Λιμενικών ταμείων.
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Διάγραμμα 5-5. Λιμένας αναφοράς Αποφάσεων και Γνωμοδοτήσεων (αθροιστικά) Ρ.Α.Λ.
(2016-2020)

Οριζόντια Θέματα

2%
11%

2%

ΟΛΠ ΑΕ / ΟΛΘ Α.Ε.

27%
Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.
Λιμενικά Ταμεία / ΔημοτικάΔιαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία

29%
29%

Λιμενικές Εγκαταστάσεις
Άλλες περιπτώσεις

5.12.1 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ. με οριζόντια εφαρμογή
Ένα σημαντικό ποσοστό των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. αφορά θέματα με οριζόντια εφαρμογή
στους ελληνικούς λιμένες. Συνολικά οι αποφάσεις αυτές ανέρχονται σε είκοσι εννιά (29).
Ειδικότερα οι αποφάσεις αυτές έχουν ως θεματολογία (Διάγραμμα 5-6):
•
•
•

Είκοσι μία (21) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αφορούν την υπηρεσία διαχείρισης
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων.
Μία (1) Απόφαση έχει ως αντικείμενο τη φορολόγηση των υπηρεσιών ρυμούλκησης
Επτά (7) Αποφάσεις περιλαμβάνουν τημ έκφραση γνώμης, παρατηρήσεις, και
προτάσεις της Ρ.Α.Λ. για νομοθετικές πρωτοβουλίες σχετικές με το λιμενικό
σύστημα.

Διάγραμμα 5-6. Θεματικό Αντικείμενο Αποφάσεων Ρ.Α.Λ. με Οριζόντια Εφαρμογή

Διαχείριση αποβλήτων &
καταλοίπων φορτίων

24%

Φορολόγηση υπηρεσιών
ρυμούλκησης

4%
72%
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Ειδικότερα, οι παρακάτω 21 Αποφάσεις πραγματεύονται τη διαχείριση αποβλήτων και
καταλοίπων φορτίων. Με εξαίρεση τις δύο (2) πρώτες, οι οποίες αποτελούν προϊόν
καταγγελιών/αιτημάτων, όλες οι άλλες Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αποτελούν αποτέλεσμα
αυτεπάγγελτης διαδικασίας, αποτέλεσμα σχετικής αρμοδιότητας, και στοχεύουν στη
διαμόρφωση Σχεδίου Πρότυπης Πρόσκλησης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων:
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Απόφαση 22/2017 - Έγγραφο προς την Ρ.Α.Λ. με αριθμ. πρωτ. ΡΑΛ 331/9.6.2017
της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Απόφαση 41/2017 - Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την
Διαχείριση Αποβλήτων τους
Απόφαση 42/2017 - Έγγραφο προς την Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με αριθ. πρωτ.
ΡΑΛ 331/9.6.2017 της Επιτροπής Ανταγωνισμού
Απόφαση 79/2018 - Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων Απόφασης
41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Απόφαση 105/2019 - Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’
άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης
για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων πλοίων»
Απόφαση 106/2019 - Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’
άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για
την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και
καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 107/2019 - Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’
άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Υγρά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης
αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».
Απόφαση 108/2019 - Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης κατ’
άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Στερεά Επικίνδυνα Απόβλητα) και
πρότυπης σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».
Απόφαση 112/2019 - Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας κοινής
διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και
10Α του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 117/2019 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.
4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 118/2019 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.
4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 119/2019 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του
Ν. 4504/2017 (Παράρτημα Ι της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Απόφαση 120/2019 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του
Ν. 4504/2017 (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 121/2019 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του
Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων».
Απόφαση 122/2019 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του
Ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.»
Απόφαση 152/2020 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του
Ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.».
Απόφαση 154/2020 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.
4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
Απόφαση 155/2020 -Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του
Ν. 4504/2017 (Παράρτημα IΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 156/2020 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του
Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 157/202 - Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.
4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων
Απόφαση 158/2020 Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α
του Ν. 4504/2017

Η μία (1) Απόφαση έχει ως αντικείμενο την προσφορά υπηρεσιών ρυμούλκησης, είναι το
αποτέλεσμα της εξέτασης επιστολής της Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών και
Ναυαγοσωστικών Πλοίων, περί φορολογίας ρυμουλκών (Απόφαση 115/2019).
Οκτώ (8) αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. διατυπώνουν γνώμη, παρατηρήσεις και προτάσεις της Αρχής
για νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες επηρεάζουν, τη λειτουργία των Ελληνικών
Λιμένων:
•

•

Απόφαση 31/2017 - Προτάσεις επί του Άρθρου 106 του Σχεδίου Νόμου του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 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» το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή στις 01-11-2017.
Απόφαση 52/2018 - 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
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•
•

•

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 66/2018 - 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 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 79/2018 - Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέτασή θεμάτων Απόφασής
41/2017 Ρυθμιστική Αρχής Λιμένων
Απόφαση 80/2018 - Εισήγηση τροποποιήσεων του Ν.4389/2016 για το νομικό
πλαίσιο της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και των ρυθμιστικών μέτρων
Απόφαση 96/2019 - Αποστολή γνώμης κατ’ άρθρον 113Α του Ν.4389/2016 για το
σύστημα κυρώσεων κατ’ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352
Απόφαση 144/2020 - Παρατηρήσεις και Προτάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
Σχεδίου Νόμου με τίτλο «Ίδρυση, Λειτουργία και Εκμετάλλευση αεροδρομίων επί
Υδάτινων Επιφανειών, Ρυθμίσεις Μεταφορών και Άλλες Διατάξεις
Απόφαση 151/2020 - Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του Σχεδίου
Νόμου με τίτλο «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες
ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής».

Υπάρχουν επίσης και
5.12.2 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ. για θέματα Ο.Λ.Π. Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. ΑΕ
Οι αποφάσεις με αναφορά στους ΟΛΠ Α.Ε. (14 αποφάσεις) και Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (10 αποφάσεις)
έχουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία ως αντικείμενο συμβάσεις παραχώρησης. Ειδικότερα
πραγματεύονται είτε τις συμβάσεις εκείνες που διαμορφώνουν τη σχέση Ελληνικού
Δημοσίου και Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των λιμένων αυτών, καθώς και
σχετικών διαδικασιών οι οποίες έχουν στόχο την υλοποίηση των συμβάσεων αυτών, είτε
συμβάσεις μεταξύ των ΟΛΠ Α.Ε. ή Ο.Λ.Θ. ΑΕ με τρίτους (21 αποφάσεις σε σύνολο 24 – βλ.
Διάγραμμα 5-7). Οι άλλες δύο (2) αποφάσεις αφορούν τις συνθήκες παροχής
συγκεκριμένων λιμενικών υπηρεσιών στο λιμένα του Πειραιά, και ειδικότερα:
•
•

Μια (1) απόφαση αφορά στη διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων
Μια (1) απόφαση αφορά στις υπηρεσίες ρυμούλκησης, και ειδικότερα στη
φορολόγηση της παροχής της.

Επιπρόσθετα, μια (1) Απόφαση έχει ως αντικείμενο λιμενικά έργα τα οποία
πραγματοποιούνται στο λιμένα του Πειραιά, μετά από σχετική καταγγελία (Απόφαση
11/2016 - Καταγγελίες (αρ.πρωτ. ΡΑΛ / 264/02-06-2016, 130/22-09-2016) της εταιρίας
ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε.).
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Διάγραμμα 5-7. Θεματικό Αντικείμενο Αποφάσεων με αναφορά σε ΟΛΠ Α.Ε. & ΟΛΘ ΑΕ

1
8
1
5

5

3
1
2016

2017
0-Συμβάσεις παραχώρησης

2018
2-Λιμενικά Εργα

2019

2020

4-Λιμενικές υπηρεσίες

Πέντε (5) από τις αποφάσεις με αναφορά στους ΟΛΠ Α.Ε. και Ο.Λ.Θ. ΑΕ είναι
αυτεπάγγελτες, με τις τέσσερις (4) να αφορούν είτε τη Σύμβαση παραχώρησης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και των συγκεκριμένων Οργανισμών Λιμένων και σχετικά θέματα, ή
την έκφραση απόψεων της Ρ.Α.Λ. επί του «Σχέδιου Ανάπτυξης» του Ο.Λ. Πειραιώς Α.Ε.
όπως αυτός διατυπώθηκε από τον Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του λιμένα:
•

•

•
•

•

Απόφαση 27/2017-Παραληφθέντα στοιχεία, προβλεπόμενα από το Άρθρο 14
(Έλεγχος Σύμβασης και Εκτέλεσης) της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Απόφαση 40/2017-Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ.2 της
Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο 1 του Ν. 4404/2016
Απόφαση 44/2018-Σύμβαση Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της
Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.
Απόφαση 50/2018-Απόψεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων επί του κειμένου
αναφερόμενου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα» της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Α.Ε.
Απόφαση 65/2018-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.

Εννέα (9) αποφάσεις της η Ρ.Α.Λ. αφορούσαν θέματα της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος τόσο στον Πειραιά, όσο και στη περίπτωση
της Θεσσαλονίκης, μετά όμως από καταγγελίες και/ή αιτήματα. Οι εννέα (9) σχετικές
αποφάσεις είναι οι παρακάτω:
•
•

Απόφαση 32/2017-Εξέταση καταγγελίας Διοικητού Δημόσιας Αρχής Λιμένων
(αριθμ. πρωτ. 54/2017/11-08-2017) περί έδρας Ο.Λ.Π. Α.Ε.
Απόφαση 67/2018 - Νομιμότητα τροποποιήσεων Γενικού Κανονισμού
Προσωπικού και Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΘ
Α.Ε.
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•

•

•

•
•

•

•

Απόφαση 68/2018- 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 76/2018-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 82/2018 - 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.
Απόφαση 85/2019 - Όρια Παραχωρήσεως Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων
Πειραιώς (Σ.ΕΜΠΟ.Π.)
Απόφαση 98/2019 - Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών, σύμφωνα με το άρθρο 14
παρ. 2 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. κυρωθείσα με το άρθρο 1 του Ν. 4404/2016
και σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 της Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. κυρωθείσα με
το άρθρο 1 του Ν. 4522/2018
Απόφαση 160/2020 - Εξέταση υποβληθέντων στοιχείων, αιτούμενων 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., η οποία κυρώθηκε με το Άρθρο 1 του
Ν.4404/2016 (ΦΕΚ Α' 126).
Απόφαση 165/2020 - Υιοθέτηση κειμένου Κανονισμού Επιβολής, Επιμέτρησης
και Αριθμητικού Προσδιορισμού Ποινικών Ρητρών, προβλεπόμενων στην από
24 Ιουνίου 2016 τροποποίηση και κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο της από 13
Φεβρουαρίου 2002 Σύμβασης Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και
της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ΑΕ

Μετά από καταγγελίες/αιτήματα, η Ρ.Α.Λ. εξέδωσε και αποφάσεις σχετικά με τα Σχέδια
Ανάπτυξης των λιμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης τα οποία εκπόνησαν οι υπό ιδιωτικό
έλεγχο φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης των λιμένων αυτών:
•

•
•
•

Απόφαση 24/2017 - Διατύπωση απόψεών Ρ.Α.Λ. στην Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε. επί του από
9.08.2017 κατατεθειμένου κειμένου, αναφερομένου ως «Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένα
Πειραιά»
Απόφαση 29/2017 - Εξέταση καταγγελίας Διοικητού ΔΑΛ περί φερόμενης ως μη
εμπρόθεσμης υποβολής Προσχεδίου Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένα Πειραιώς.
Απόφαση 90/2019 -Απόψεις επί Αναθεωρημένου κειμένου «Προσχέδιο Αρχικού
Σχεδίου Ανάπτυξης Λιμένος» Θεσσαλονίκης.
Απόφαση 95/2019 - Απόψεις επί του κειμένου «Αρχικό Σχέδιο Ανάπτυξης Λιμένος»
Θεσσαλονίκης.
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Υπήρξαν επίσης και αποφάσεις με αντικείμενο:
•

•
•

τις σχέσεις της ΟΛΠ Α.Ε. και του διαχειριστή του τερματικού σταθμού
εμπορευματοκιβωτίων στημ περίπτωση του Πειραιά
(Απόφαση 84/2019Διαγραφή τόκων υπερημερίας από την ΟΛΠ Α.Ε προς την ΣΕΠ Α.Ε.)
τις χρεώσεις χρηστών του Λιμένος Θεσσαλονίκης (Απόφαση 146/2020- Χρεώσεις
Δικαιωμάτων ΟΛΘ ΑΕ) και
τη νομιμότητα αποφάσεων τις οποίες έλαβε η ΟΛΘ ΑΕ σχετικά με το Κανονισμό
Προσωπικού και εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της (Απόφαση 67/2018Νομιμότητα τροποποιήσεων Γενικού Κανονισμού Προσωπικού και Κανονισμού
Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΟΛΘ Α.Ε.)

Στην περίπτωση του λιμένος Πειραιά βρέθηκαν, στο επίκεντρο σε περιορισμένο αριθμό
αποφάσεων, οι συγκεκριμένοι όροι προσφοράς λιμενικών υπηρεσιών, και ειδικότερα:
•

•

Θέματα πλοήγησης (Απόφαση 142/2019-Εξέταση επιστολής διαμαρτυρίας για τον
ελλιμενισμό Φ/Γ πλοίου στη Ζώνη Λιμένος αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος
Πειραιώς Α.Ε.)
Θέματα διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων (απόφαση 62/2018Διαγωνισμός 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).

5.12.3 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ. για θέματα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.
Οι Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. με αντικείμενο θέματα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. ανέρχονται σε
τριάντα μια (31) και στη μεγάλη τους πλειοψηφία έχουν ως αντικείμενο συμβάσεις
παραχώρησης. Ειδικότερα η θεματολογία των τριανταένα (31) σχετικών Αποφάσεων της
Ρ.Α.Λ. (Διάγραμμα 5-8) αφορά:
•
•
•

•
•
•

Διαχείριση αποβλήτων & καταλοίπων φορτίων – δεκαοκτώ (18) Αποφάσεις
Προσφορά υπηρεσιών ασφάλειας και φύλαξης σε Οργανισμούς Λιμένων – τέσσερις
(4) Αποφάσεις
Προσφορά άλλων υπηρεσιών και ειδικότερα συγκεκριμένες αποφάσεις των
αντίστοιχων Φορέων Διοίκησης και Εκμετάλλευσης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.:
– τέσσερις (4) Αποφάσεις
Λιμενικά τέλη και χρεώσεις ελλιμενισμού - τρείς (3) Αποφάσεις
Θέματα συμβάσεων παραχώρησης – μία (1) Απόφαση
Εκτέλεση λιμενικών έργων– μία (1) Απόφαση
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Διάγραμμα 5-8. Θεματικό Αντικείμενο Αποφάσεων Ρ.Α.Λ. με αναφορά σε Οργανισμούς
Λιμένων Α.Ε.
Διαχείριση αποβλήτων &
καταλοίπων φορτίων

3% 3%
10%

Προσφορά υπηρεσιών ασφάλειας
και φύλαξης
Προσφορά άλλων υπηρεσιών

13%
58%
13%

Λιμενικά τέλη και χρεώσεις
ελλιμενισμού
Συμβάση παραχώρησης
Δημοσίου
Εκτέλεση λιμενικών έργων

Στις 18 Αποφάσεις οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την διαχείριση αποβλήτων και
καταλοίπων σε Οργανισμούς Λιμένων συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω:
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

Απόφαση 1/2016 - Διαγωνισμός ανάδειξης αναδόχου Αποκομιδής Στερεών
Καταλοίπων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε
Απόφαση 3/2016 - Έγγραφο κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με
αριθ.πρωτ.192/13-04-2016 και θέμα «Παροχή υπηρεσιών υποδοχής αποβλήτων
πλοίων στην περιοχή αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε.
Απόφαση 4/2016 - Διαγωνισμός Ο.Λ. Λαυρίου Α.Ε με αριθ.8/2015 για την ανάδειξη
αναδόχου παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών
αποβλήτων.
Απόφαση 6/2016 - Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών και
στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων των πλοίων που προσεγγίζουν τη
θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας Ο.Λ. Ηρακλείου
Απόφαση 7/2016 - Εξώδικη Αίτηση-Διαμαρτυρία Δήλωση της Ο.Ε. με την επωνυμία
«Εταιρία Γενικού Καθαρισμού Γ. και Σ. Λαβράνος Ο.Ε
Απόφαση 9/2016 - Αίτηση θεραπείας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία
‘’ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Α.Ε.’’ επί της ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6/2016 της Ρ.Α.Λ.
Απόφαση 12/2016 - Διαγωνισμός Ανάδειξης Αναδόχου Αποκομιδής Στερεών
Αποβλήτων του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε.
Απόφαση 17/2017 - Διαγωνισμός Παροχής Υπηρεσιών Ευκολιών Υποδοχής
Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίων των Πλοίων που Προσεγγίζουν τη Θαλάσσια
Περιοχή Αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε.
Απόφαση 18/2017 - Σχέδιο Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το
έργο «Παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής στερεών αποβλήτων και καταλοίπων
πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Ο.Λ. Ηρακλείου
Α.Ε.
Απόφαση 47/2018 - Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. περί της
νόμιμης ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας «Παροχή υπηρεσιών
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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 - 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 - 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 59/2018 - Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων
και καταλοίπων φορτίου που προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.»
Απόφαση 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.
Απόφαση 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 αρμοδιότητάς της
Απόφαση 126/2019 - Αίτημα της εταιρείας Hellenic Environmental Center S.A για
επανεξέταση της Απόφασης ΡΑΛ 61/2018
Απόφαση 136/2019 - Αίτημα θεραπείας της εταιρείας ANTIPOLLUTION MON A.N.E
επί της Απόφασης ΡΑΛ 61/2018 και 126/2019
Απόφαση 150/2020 - Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016

•

•

•

•

•

•
•
•

Τέσσερις (4) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αφορούν την προσφορά υπηρεσιών ασφάλειας και
φύλαξης σε Οργανισμούς Λιμένων, και ειδικότερα τους σχετικούς διαγωνισμούς
προσφοράς των εν λόγω υπηρεσιών:
•

•

•
•

Απόφαση 8/2016 - Πρόχειρος Διαγωνισμός του Οργανισμού Λιμένα Ηγουμενίτσας
Α.Ε. για την «Διαχείριση Ασυνόδευτων Φορτίων και Αυτοκινούμενων εντός
Λιμενικής Ζώνης
Απόφαση 10/2016 - Σχέδιο Διακήρυξης Διαγωνισμού Υπηρεσιών Φύλαξης/
Ασφάλειας του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. για το έτος 2017 2-Εξωτερικά
θέματα
Απόφαση 16/2016 - Βραχύχρονη Παράταση Σύμβασης Φύλαξης Εγκαταστάσεων
του Οργανισμού Λιμένα Ηρακλείου Α.Ε
Απόφαση 34/2017 - Καταγγελία της εταιρείας ICTS Hellas Security Solutions A.E.
για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό στις λιμενικές εγκαταστάσεις του ΟΛΗ Α.Ε. για
παροχή υπηρεσιών ασφαλείας.

Τρεις (3) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αφορούν λιμενικά τέλη και χρεώσεις ελλιμενισμού και
ειδικότερα συγκεκριμένες αποφάσεις των αντίστοιχων Φορέων Διοίκησης και
Εκμετάλλευσης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.:
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•
•
•

Απόφαση 163/2020 - Τιμολόγηση τελών διέλευσης πλοίων μεταφοράς ποσίμου
ύδατος από τις εγκαταστάσεις του Λιμένα Ελευσίνας προς νησιωτικές περιοχές
Απόφαση 123/2019 - Διερεύνηση επί λιμενικών τελών του Οργανισμού Λιμένος
Ραφήνας σε Ναυταθλητικό Όμιλο
Απόφαση 14/2016 - Καθορισμός πρώτου προσθετέου (2*Δ1*Ε) στον υπολογισμό
λιμενικών τελών καταβαλλομένων από την Α.Γ.Ε.Τ. ΗΡΑΚΛΗΣ στον Ο.Λ.Β. ΑΕΣυνέχεια Απόφασης ΡΑΛ 4/2015

Τέσσερις (4) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αφορούν την προσφορά άλλων υπηρεσιών και
ειδικότερα συγκεκριμένες αποφάσεις των αντίστοιχων Φορέων Διοίκησης και
Εκμετάλλευσης των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.:
•

•

•

•

Απόφαση 93/2019 - Ανώνυμη καταγγελία κατά του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας
Α.Ε. σχετικά με προκήρυξη Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού με αντικείμενο την
Παροχή Υπηρεσιών Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.
Απόφαση 138/2019 - Ερώτημα της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε σχετικά με
την επικαιροποίηση του Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας
(Κ.Ε.Ο.Λ)
Απόφαση 69/2018 - 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 72/2018 - Διαδικασία απευθείας ανάθεσης από την Οργανισμός Λιμένος
Ηρακλείου Α.Ε. για την εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών εντός λιμενικής ζώνης

Οι άλλες δύο (2) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. έχουν ως αντικείμενο:
•

•

Θέματα συμβάσεων παραχώρησης (Απόφαση 131/2019 - Επιστολή της Οργανισμός
Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. περί γνωστοποίησης της προβλεπόμενης διαδικασίας
αναφορικά με την παραχώρηση απλής χρήσης χώρων εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα
αρμοδιότητας Οργανισμού Λιμένων Α.Ε.) και
Εκτέλεση λιμενικών έργων (Απόφαση 5/2016 - Καταγγελία για τον Ο.Λ. Κέρκυρας
Α.Ε. για την ανάδειξη αναδόχου στα «Έργα Διαμόρφωσης και Καθαρισμού Λιμένων
Αρμοδιότητας Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.)

5.12.4 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ. για θέματα Λιμενικών Ταμείων
Οι Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. με αναφορά σε Λιμενικά Ταμεία ανέρχονται σε 12 (Διάγραμμα
5-9), με θεματικό τους αντικείμενο
•
•
•
•

Διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων φορτίων – τέσσερις (4) Αποφάσεις
Υπηρεσίες Καβοδεσίας – τρεις (3) Αποφάσεις
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης – μία (1) Απόφαση
Λιμενικά τέλη και χρεώσεις ελλιμενισμού - τέσσερις (4) Αποφάσεις
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Διάγραμμα 5-9. Θεματικό Αντικείμενο Αποφάσεων Ρ.Α.Λ. με αναφορά σε ΛΤ

Διαχείριση αποβλήτων &
καταλοίπων φορτίων

33%

34%

Υπηρεσίες Καβοδεσίας
Υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης

25%

8%

Λιμενικά τέλη και χρεώσεις
ελλιμενισμού

Τέσσερις (4) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αφορούν την Διαχείριση αποβλήτων και καταλοίπων
φορτίων σε Λιμενικά Ταμεία. Πρόκειται για τις αποφάσεις:
•
•
•

•

Απόφαση 15/2016 - Ένσταση της εταιρείας με την Επωνυμία «NEW NAVAL ΕΠΕ»
κατά της απόφασης 120/02.11.2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αριστοτέλη
Απόφαση 64/2018 - Λήψη Διοικητικών Μέτρων για το Λιμενικό Ταμείο Πύργου
Απόφαση 97/2019 - Διαγωνιστικές Διαδικασίες Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου
Λέρου για την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της διαδικασίας πρόληψης και
καταστολής ρύπανσης
Απόφαση 133/2019 - Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών
Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, περί επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό
Λιμενικό Ταμείο Θήρας, τελών για την παραλαβή αποβλήτων από παραμένοντα
στον όρμο κρουαζιερόπλοια καθώς και σκαφών που εκτελούν μεταφορά επιβατών
από και προς τα κρουαζιερόπλοια

Τρείς (3) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αφορούν την υπηρεσία της καβοδεσίας σε Λιμενικά Ταμεία.
Πρόκειται για τις αποφάσεις:
•

•
•

Απόφαση 116/2019 - Εξέταση υπομνήματος Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών
Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (Σ.Ι.Τ.Ε.Σ.Α.Π.) περί της υποχρέωσης
καβοδεσίας τουριστικών σκαφών στον Λιμένα Ζακύνθου
Απόφαση 141/2019 - Εξέταση υπομνήματος ΔΛΤ και ΛΤ προς ΥΝΑΝΠ περί νομικού
πλαισίου καβοδεσίας
Απόφαση 161/2020 -Αναφορά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πόρου, με θέμα:
«Άδειες καβοδεσίας σε λιμένες αρμοδιότητας Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων

Μία (1) Απόφαση της Ρ.Α.Λ. αφορά την υπηρεσία της φορτοεκφόρτωσης σε Λιμενικά
Ταμεία. Πρόκειται για τις αποφάσεις:
•

Απόφαση 81/2018 - 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

Τέλος, τέσσερις (4) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. αφορούν Λιμενικά τέλη και χρεώσεις
ελλιμενισμού και ειδικότερα:
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•

•
•
•

Απόφαση 109/2019 - Έρευνα καταγγελίας ιδιοκτητών σκαφών αναψυχής,
αναφορικά με τη χωροθέτηση του Λιμένα Σκιάθου και τον καθορισμό θέσεων
ελλιμενισμού
Απόφαση 110/2019 -Επιβολή κυρώσεων στο Δ.Λ.Τ Σκιάθου κατ’ άρθρον 114 παρ.5
του ν.4389/2016 λόγω μη χορήγησης στοιχείων
Απόφαση 2/2016 - Ερώτημα του Δ.Λ.Τ. Τήνου-Άνδρου για δυνατότητα είσπραξης
λιμενικών τελών από συμβεβλημένο ιδιώτη
Απόφαση 33/2017 - Στοιχεία τακτοποίησης οφειλών τέλους υπέρ Ρ.Α.Λ. από το
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας.

5.12.5 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ. για θέματα Λιμενικών Εγκαταστάσεων
Κατά τη διάρκεια της υπό αξιολόγηση περιόδου, η Ρ.Α.Λ. έχει λάβει μία (1) Απόφαση για
θέμα με αναφορά σε ιδιωτική λιμενική εγκατάσταση και συγκεκριμένα την
•

Απόφαση 63/2018- 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.».

5.12.6 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ.: Διαπίστωση αναρμοδιότητας
Επιπρόσθετα, δύο (2) Αποφάσεις αφορούν περιπτώσεις εξέτασης καταγγελιών για τις
οποίες διαπιστώθηκε ότι ή Ρ.Α.Λ. δεν διατηρεί αρμοδιότητα:
•
•

Απόφαση 83/2018 - Επιστολή εταιρίας Seajets σχετικά με τα προβλήματα σε
ταχύπλοα επιβατηγά πλοία από επιπλέοντα φερτά υλικά.
Απόφαση 70/2018 - Εξέταση καταγγελίας Ιδιώτη περί φερόμενης δυσλειτουργίας
Λιμενικής Αρχής.

*****
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6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.1 Οικονομικοί Πόροι της Ρ.Α.Λ.
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η Ρ.Α.Λ. εισπράττει τέλος, το οποίο επιβάλλεται και
εισπράττεται ετησίως επί των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων. Για τα θέματα
που αφορούσαν τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του ως άνω τέλους εφαρμόζονταν
οι διατάξεις της υπ’ αριθμ. 340/2014 ΚΥΑ44 η οποία εξακολούθησε να ισχύει σύμφωνα με το
Ν 4389/2016 άρθρο 124. Οι διατάξεις αυτές προβλέπουν ότι το τέλος ανέρχεται σε ποσοστό
0,2% επί των ετήσιων εσόδων για τα Λιμενικά Ταμεία και σε ποσοστό 0,3% επί των ετήσιων
εσόδων για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε.
Το 2018 δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 1000.0/93971/2018 ΚΥΑ45 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 προηγούμενης ΚΥΑ καθώς εκείνη είχε τον καθορισμό του τέλους υπέρ
της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, ως αυτόνομης υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας.
Σκοπός 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.
Σήμερα ισχύουν:

-

-

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.

Αριθ. 340/2014/14 (ΦΕΚ 924Β/14-04-2014): Καθορισμός τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).
45 Αριθ. 1000.0/93971/2018/18 (ΦΕΚ 5840Β/27-12-2018): Καθορισμός και επιβολή τέλους για τη
χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού.
44
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6.2 Δημοσίευση Οικονομικών Στοιχείων
Η οικονομική διαχείριση δεν αποτελεί μέρος της αξιολόγησης της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ.
καθώς τα έσοδα και έξοδα της Ρ.Α.Λ. ελέγχονται κάθε διαχειριστικό έτος από ορκωτούς
ελεγκτές. Στην παρούσα ενότητα, εξετάζεται αφενός η ύπαρξη επαρκών πόρων για την
αυτοτελή λειτουργία της Ρ.Α.Λ. και αφετέρου ο βαθμός στον οποίο οι Φορείς
Εκμετάλλευσης και Διοίκησης Λιμένων ανταποκρίνονται στις θεσμικά κατοχυρωμένες
υποχρεώσεις τους.
Συνολικά τα οικονομικά στοιχεία της Ρ.Α.Λ. δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της
Κυβέρνησης. Τα σχετικά οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των ισολογισμών,
των Οικονομικών Καταστάσεων, και προϋπολογισμών λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. έχουν
δημοσιευθεί όπως παρακάτω:
•
•
•

•
•

•

•
•

Αριθμ. 178/17 (ΦΕΚ1383Β/24-04-2017): Έγκριση του ισολογισμού εσόδων - εξόδων
οικονομικού έτους 2016 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
Αρ. Απόφασης 58/2018 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 33/26.04.2018) «Έγκριση
Απολογιστικών - Οικονομικών Στοιχείων 2017 και Έκθεση Ελέγχου»
Αριθμ. απόφ. 1000.0/93971/2018/18 (ΦΕΚ5840Β/27-12-2018): Καθορισμός και
επιβολή τέλους για τη χρηματοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) και
διαδικασίες είσπραξης και απόδοσης αυτού.
Αριθμ. απόφ. 597/19 (ΦΕΚ345Β/11-2-2019): Έγκριση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων οικονομικού έτους 2019.
Αρ. Απόφασης 92/2019 (Αρ. Συνεδρίασης / Ημερομηνία 48/20.3.2019) «Έγκριση
Εκθέσεων Ελέγχου Ορκωτών Λογιστών επί της Απογραφής Ενάρξεως 1/1/2018 και
επί Λήξεως 31/12/2018»
Αριθμ. απόφ. 91/2019/19 (ΦΕΚ1073Β/1-4-2019): ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Οικονομικών
Καταστάσεων 2018» Τμήμα Α΄: Έγκριση του Ισολογισμού Έναρξης 1.1.2018. Τμήμα
Β΄: Έγκριση του Απολογισμού και του Ισολογισμού κλεισίματος της χρήσης. Τμήμα
Γ΄: Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου.
Αριθμ. 281/20 (ΦΕΚ605Β/25-2-2020): Αναλυτικός Προϋπολογισμός της Ρυθμιστικής
Αρχής Λιμένων οικονομικού έτους 2020.
Αριθμ. απόφ. 159/2020/20 (ΦΕΚ1348Β/14-4-2020): Έγκριση Οικονομικών
Καταστάσεων 2019.

6.3 Συμβολή Λιμένων στα Έσοδα της Ρ.Α.Λ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής
Λιμένων, από τη σύσταση της Αρχής έως και την 29η Οκτωβρίου 202046 ο συνολικός αριθμός
από τους Οργανισμούς Λιμένων, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Λιμενικά Ταμεία, Λιμενικά
Γραφεία και Ιδιωτικές Λιμενικές εγκαταστάσεις που έχει συμβάλλει στα έσοδα της Αρχής
ανέρχεται σε 84. Τα έσοδα αφορούν τις χρήσεις 2016, 2017, 2018 και έως 2019 και
παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακας 6-1.

46

Η διαδικασία είσπραξης εισφορών είναι δυναμική. Ορισμένοι φορείς δυναται να έχουν καταβάλλει
τα σχετικά ποσά ή μερος αυτών σε χρόνο μεταγενεστερο της 30.10.2020.
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Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον κατάλογο του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης της
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων δεν έχουν εισπραχθεί έσοδα από δύο Λιμενικά Ταμεία, 15
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τέσσερα Λιμενικά Γραφεία. Το σύνολο των φορέων που
καταγράφονται είναι 105.
Πίνακας 6-1. Αριθμός Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων οι οποίοι έχουν
/δεν έχουν καταβάλει εισφορές σύμφωνα με τον με τον κατάλογο του Τμήματος
Οικονομικής Διαχείρισης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
‘Έχουν
καταβάλει
εισφορές*
13
8
61
1
83
1

2016

2017

2018

2019

Δεν έχουν καταβάλει
εισφορές κατά το
σύνολο της τετραετίας
0
2
15
4
21
59

Οργανισμοί Λιμένων
13
12
12
9
Λιμενικά Ταμεία
8
7
6
4
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία
55
49
48
19
Λιμενικά Γραφεία
0
1
1
1
ΣΥΝΟΛΟ
Ιδιωτικές τερματικές
0
1
1
1
εγκαταστάσεις
*Συμπεριλαμβάνει το σύνολο των φορέων οι οποίοι έχουν καταβάλει εισφορές στην Ρ.Α.Λ.
τουλάχιστον ένα ημερολογιακό έτος.
** Η διαδικασία είσπραξης εισφορών είναι δυναμική. Ορισμένοι φορείς δύναται να έχουν
καταβάλλει τα σχετικά ποσά ή μέρος αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο της 30.10.2020..

6.4 Έσοδα ανά Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων
Τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τους Οργανισμούς Λιμένων, τα Δημοτικά Λιμενικά
Ταμεία, Λιμενικά Ταμεία, τα Λιμενικά Γραφεία και τις Ιδιωτικές Λιμενικές εγκαταστάσεις
από τη σύσταση της Αρχής έως και την 29η Οκτωβρίου 2020 και αφορούν τις χρήσεις 2016,
2017, 2018 και έως 2019 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακας 6-2.
Πίνακας 6-2. Έσοδα Ρ.Α.Λ. ανά Τύπο Φορέα Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων
(2016-2019)
ΣΥΝΟΛΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΙΜΕΝΩΝ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΝΟΛΟ

2.766.205,52 €
23.282,63 €
185.212,55 €
110,62 €
254,35 €
2.975.065,67 €

** Η διαδικασία είσπραξης εισφορών είναι δυναμική. Ορισμένοι φορείς δύναται να έχουν
καταβάλλει τα σχετικά ποσά ή μέρος αυτών σε χρόνο μεταγενέστερο της 30.10.2020..

6.5 Έξοδα Ρ.Α.Λ.
Τα έξοδα της Ρ.Α.Λ. αφορούν κυρίως αμοιβές και έξοδα προσωπικού, αμοιβές και έξοδα
τρίτων, παροχές τρίτων, διάφορους φόρους – τέλη και έξοδα και κεφαλαιακές δαπάνες.
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7. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ Ρ.Α.Λ.
Οι οργανικές θέσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, εκτός της Διοίκησης, είναι 35. Ο
Πίνακας 7-1 παρουσιάζει την εξέλιξη της στελέχωσης της Ρ.Α.Λ. ανά έτος.
Πίνακας 7-1. Εξέλιξη Στελέχωσης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων
2016
Άμεση στελέχωση
4
Στελέχη του Λιμενικού Σώματος 2
Ακτοφυλακής
ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
6
* Στοιχεία Οκτωβρίου 2020.

2017
6
2

2018
7
2

2019
7
2

2020 *
9
2

8

9

9

11

Από τη Διοίκηση, εκ των οκτώ (8) μελών της Ρ.Α.Λ. τα τέσσερα (4) είναι αποκλειστικής
απασχόλησης, ήτοι ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και οι δύο Εισηγητές.
Η κάλυψη των θέσεων ανά έτος διαμορφώθηκε όπως παρακάτω:
•

•

•
•

•

•

Από το 2014 το Αρχηγείο του Λιμενικού Σώματος-Ακτοφυλακής διέθεσε δύο
στελέχη του μία Αξιωματικό και μία Υπαξιωματικό, για τη γραμματειακή
υποστήριξη της Ρ.Α.Λ.
Το 2016 σε συνέχεια Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη διάθεση ή
απόσπαση υπαλλήλων υπηρετούντων στο ΥΝΑΝΠ, στο Λιμενικό Σώμα και σε νομικά
πρόσωπα εποπτευόμενα από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένων καθώς και τη 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, ανέλαβαν καθήκοντα 4 υπάλληλοι με τη διαδικασία της
απόσπασης. 47
Για το έτος 2017 οι στελεχωμένες οργανικές θέσεις ήταν οκτώ (8).48
Για το έτος 2018 οι στελεχωμένες οργανικές θέσεις ήταν εννιά (9), δύο εκ των
οποίων με στελέχη εκ του Λιμενικού Σώματος. Το έτος 2018 έληξαν οι αποσπάσεις
πέντε στελεχών οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί το 2016.49
Για το έτος 2019 αποτέλεσε το πρώτο έτος όπου το έργο της Ρ.Α.Λ. διεκπεραιώθηκε
με τα πρώτα διορισθέντα μέλη. Οι στελεχωμένες οργανικές θέσεις ήταν εννιά (9),
δύο εκ των οποίων με στελέχη εκ του Λιμενικού Σώματος. Δεν είχαν πληρωθεί
θέσεις όπως αυτή του Γενικού Διευθυντή, αλλά και Υπευθύνων Παρακολούθησης
και Ελέγχου Αγοράς, καθώς και Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης.50
Για το έτος 2020, που δεν έχει ολοκληρωθεί και άρα δεν υφίσταται ετήσια έκθεση,
στο προσωπικό της Ρ.Α.Λ. σύμφωνα με επικοινωνία με την Αρχή προστέθηκαν
επιπλέον δυο (2) άτομα.

Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων – Ετήσια Έκθεση 2016 – http://www.raports.gr/el/year
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων – Ετήσια Έκθεση 2017 – http://www.raports.gr/el/year
49 Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων – Ετήσια Έκθεση 2018 – http://www.raports.gr/el/year
50 Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων – Ετήσια Έκθεση 2019 – http://www.raports.gr/el/year
47
48
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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 πραγματοποιήθηκαν οι
διαδικασίες στελέχωσης 11 θέσεων της Αρχής μέσω ΑΣΕΠ με την προκήρυξη των δύο (2)
κατωτέρω διαγωνισμών:
•
•

Η 1Ε/2017 προκήρυξη (ΦΕΚ 7/15.02.2017 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για 9
θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού και
Η 7Κ/2017 προκήρυξη (ΦΕΚ 19/15-6-2017 & 20/21-6-2017 Τεύχος Προκηρύξεων
Α.Σ.Ε.Π.) για 2 θέσεις (η μία ΠΕ Διοικητικό /Οικονομικό και η άλλη ΤΕ Διοικητικό /
Λογιστικό)

Μέσω των διαδικασιών της 1Ε/2017 προκήρυξης, πληρώθηκαν οι 8 από τις 9 θέσεις Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού διότι η μία θέση από αυτές (της Εποπτείας) κρίθηκε άγονη
λόγω άρνησης όλων των επιλαχόντων. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ήταν
χρονοβόρα και συγκεκριμένα διήρκησε από το 2018 και συνεχίζεται και μετά την
ολοκλήρωση της περιόδου που καλύπτει η αξιολόγηση, λόγω των πολλών αρνήσεων ανά
θέση που υπήρχαν και χρειαζόταν η διενέργεια της διαδικασία της αναπλήρωσης
υποψηφίου μέσω του ΑΣΕΠ. Ο αριθμός των αρνήσεων επιλεχθέντων ανήλθε σε 18 και η
διενέργεια της διαδικασίας αναπλήρωσης υποψηφίου μέσω του ΑΣΕΠ για κάθε άρνηση
κατά μέσο όρο χρονικά διαρκούσε 3 έως 4 μήνες και σε μερικές περιπτώσεις περισσότερο.
Μέσω των διαδικασιών πλήρωσης δυνάμει της 7Κ/2017 προκήρυξης, πληρώθηκαν οι 2
θέσεις (η μία ΠΕ Διοικητικό /Οικονομικό και η άλλη ΤΕ Διοικητικό / Λογιστικό). Η διαδικασία
πλήρωσης των θέσεων ήταν και πάλι πολύ χρονοβόρα και συγκεκριμένα διήρκησε από το
2018 έως το 2021 λόγω των πολλών αρνήσεων ανά θέση που υπήρχαν και χρειαζόταν η
διενέργεια της διαδικασία της αναπλήρωσης υποψηφίου μέσω του ΑΣΕΠ. Ο αριθμός των
αρνήσεων επιλεχθέντων ανήλθε σε 6 και η διενέργεια της διαδικασίας αναπλήρωσης
υποψηφίου μέσω του ΑΣΕΠ για κάθε άρνηση κατά μέσο όρο χρονικά διαρκούσε 3 έως 4
μήνες και σε μερικές περιπτώσεις περισσότερο.

*****
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8. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΛΙΜΕΝΩΝ (Ρ.Α.Λ.) (2016-2020)
1. Η παρούσα αξιολόγηση της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. αφορά την περίοδο 2016-2020, και
ειδικότερα αξιολογεί τις αποφάσεις τις οποίες έχει λάβει μετά τη μετατροπή της σε
Ανεξάρτητη Αρχή και συγκεκριμένα τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2016 – Μάϊος 2020.
2. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 άρθρο 108
Ν.4389/16 σύμφωνα με την οποία 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.51
3. Η παρούσα αξιολόγηση βασίζεται (α) στο παραχθέν έργο και τις ληφθείσες αποφάσεις
της Ρ.Α.Λ. κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, (β) οικονομικά στοιχεία, και
ειδικότερα την ανταπόκριση της λιμενικής βιομηχανίας στις συμβατικές υποχρεώσεις
ενίσχυσης της λειτουργίας της ρυθμιστικής αρχής, και (γ) την πορεία στελέχωσης της
Ρ.Α.Λ. καθώς εξετάζονται τα πρώτα έτη λειτουργίας της. Η διαδικασία της αξιολόγησης
έλαβε υπόψη (δ) τα δομικά χαρακτηριστικά, και τις εξελίξεις σε σχέση με τη
διακυβέρνηση και λειτουργία του εθνικού λιμενικού συστήματος, και (ε) το εθνικό
θεσμικό πλαίσιο καθώς και (στ) τις εξελίξεις στο Κοινοτικό / Ενωσιακό θεσμικό
πλαισίου για τους λιμένες.

8.1 Αποφάσεις Ρ.Α.Λ.
4. To σύνολο των Αποφάσεων της περιόδου ανέρχονται σε 171. Επιπρόσθετα έχουν
διατυπωθεί και 21 Γνωμοδοτήσεις. Ο αριθμός των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. είναι
αυξανόμενος, με υπερ-διπλασιασμό των ληφθεισών αποφάσεων κατά την περίοδο
2018-2019. Το τρέχον έτος 2020, ο αριθμός των Αποφάσεων αναμένεται να αυξηθεί
περαιτέρω καθώς η αξιολόγηση δε συμπεριλαμβάνει την περίοδο Ιουνίου-Δεκεμβρίου
2020. Είναι προφανές ότι α) η προοδευτική απόκτηση λειτουργικής εμπειρίας, β) η
(μερική) στελέχωση της ΡΑΛ και γ) η καλύτερη αντίληψη των ΦΔΕΛ περί του ρόλου
που μπορεί να εκπληρώσει η ΡΑΛ και των αρμοδιοτήτων της, συνέβαλλαν στη
διεύρυνση των δυνατοτήτων της Ρυθμιστικής Αρχής να ολοκληρώνει την εξέταση
θεμάτων με την έκδοση σχετικών αποφάσεων.
5. Όλες οι αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων είναι πλήρως αιτιολογημένες. Ο
λόγος Αποφάσεων κατά των οποίων ασκήθηκαν ένδικα βοηθήματα προς σύνολο
Αποφάσεων (προσφυγές σε Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, Συμβούλιο της Επικρατείας),
όσο και ο λόγος αντίστοιχων προσφυγών Γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Λ. ανέρχεται σε τρείς
(3) και μια (1) αντίστοιχα – και όταν συνυπολογισθεί ο αριθμός των περιπτώσεων στις
οποίες ο προσφεύγων παραιτήθηκε περιορίζεται αθροιστικά στο σύνολο των δύο (2)
μόνο Αποφάσεων. Πρόκειται για ενδεικτικό ποιοτικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας
παρ. 4 άρθρο 108 Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94 Α/27-05-2016): Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.
51
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και της επάρκειας των αιτιολογημένων Γνωμοδοτήσεων και Αποφάσεων της
Ανεξάρτητης Αρχής.
6. Η παρούσα αξιολόγηση επικεντρώνεται στις 99 από τις 171 Αποφάσεις, η θεματολογία
των οποίων συμβάλλει στη διαμόρφωση της λειτουργίας του Ελληνικού Λιμενικού
Συστήματος, καθώς οι υπόλοιπες 72 αποφάσεις αφορούν εσωτερικά θέματα και
θέματα λειτουργίας της Ρυθμιστικής Αρχής, που ξεφεύγουν από τους σκοπούς της
παρούσας έκθεσης.
7. Το 30% των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. έχουν οριζόντια εφαρμογή στους λιμένες της
επικράτειας γεγονός που αναδεικνύει το θεσμικό ρόλο που μπορεί να επιτελέσει ΡΑΛ.
Ένα πρόσθετο 24% των αποφάσεων έχει αναφορά σε θέματα των δύο (2) μεγαλύτερων
λιμένων της χώρας, τους Ο.Λ. Πειραιά A.E. και Ο.Λ. Θεσσαλονίκης A.E, τους οποίους
σήμερα διαχειρίζονται Φορείς Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων υπό ιδιωτικό
έλεγχο. Το 31% των αποφάσεων πραγματεύεται θέματα Οργανισμών Λιμένων Α.Ε. τους
οποίους διαχειρίζεται σήμερα δημόσιος Φορέας Διοίκησης και Εκμετάλλευσης Λιμένων
(Φ.Δ.Ε.Λ.). Οι αποφάσεις με αναφορά σε Λιμενικά Ταμεία ανέρχονται στο 12% των
αποφάσεων της ΡΑΛ. Μόνο μια (1) απόφαση έχει ως λιμένα αναφοράς συγκεκριμένη
λιμενική εγκατάσταση.
8. Χρονολογικά, διαπιστώθηκε ότι στο αρχικό στάδιο λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. ως
Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (2016) οι αποφάσεις αφορούσαν θέματα τα οποία είχαν
σχέση με την εύρυθμη λειτουργία συγκεκριμένων Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., και σε
περιορισμένο βαθμό Λιμενικών Ταμείων. Από το 2017 η Ρ.Α.Λ. προοδευτικά
ασχολήθηκε και με θέματα εύρυθμης λειτουργίας των δύο μεγαλύτερων λιμένων της
χώρας (Πειραιάς και Θεσσαλονίκη), αλλά και με θέματα τα οποία έχουν οριζόντια
εφαρμογή στους ελληνικούς λιμένες. Το 2019, οι αποφάσεις με οριζόντια εφαρμογή
αποτέλεσαν το 40% των αποφάσεων που έλαβε η Ρ.Α.Λ..
9. Παρά τη σταδιακή διεύρυνση του αριθμού των λιμένων στους οποίους αναφέρονται
και/ή εφαρμόζονται οι Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ., αλλά και την καταγραφόμενη πρόοδο
που διαπιστώθηκε προς μια σχετικά ισόρροπη ποσοστιαία κατανομή όσον αφορά
στο πεδίο εφαρμογής των αποφάσεων (Οργανισμοί Λιμένων, Λιμενικά Ταμεία,
οριζόντια αναφορά), οι Αποφάσεις εξακολουθούν να αφορούν μέρος της λειτουργίας
του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος.
10. Ένας ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός των Αποφάσεων της Ρ.Α.Λ., και συγκεκριμένα το
72% έχει ως αντικείμενο μια συγκεκριμένη λιμενική υπηρεσία, τη συλλογή αποβλήτων
πλοίου και καταλοίπων φορτίων. Το ποσοστό αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ως παράγωγο
των κρίσιμων ερωτημάτων για τις συνθήκες παροχής των συγκεκριμένων υπηρεσιών.
Αποτελεί επίσης και προϊόν σχετικών καταγγελιών οι οποίες υποβλήθηκαν στη Ρ.Α.Λ.
τονίζοντας και την υποχρέωση της Ρυθμιστικής Αρχής να εξετάζει διεξοδικά και να
απαντάει στις σχετικές καταγγελίες, αναδεικνύοντας παράλληλα και τη σημασία
λειτουργίας της ΡΑΛ.
11. Θεματικά, οι έξι (6) από τις επτά (7) Αποφάσεις της Ρ.Α.Λ. που έχουν δημοσιευτεί στο
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης έχουν ως αντικείμενο την πρότυπη πρόσκληση
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εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.
12. Αντίστοιχα μονοθεματικές είναι και οι τρείς (3) δεσμευτικές οδηγίες, καθώς έχουν ως
αντικείμενο τη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων
φορτίου.
13. Και στην περίπτωση εξετάσεων θεμάτων Οργανισμών Λιμένων (εκτός Ο.Λ. Πειραιώς και
Ο.Λ. Θεσσαλονίκης), ένα σημαντικός αριθμός αποφάσεων (58%), έχει ως αντικείμενο τη
λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίων. Μικρότερος
είναι ο αριθμός αποφάσεων σε θέματα άλλων υπηρεσιών, συμβάσεων παραχώρησης,
και λιμενικών τελών και χρεώσεων ελλιμενισμού.
14. Αξιοσημείωτο είναι και το εύρος της Γνωμοδοτήσεων τις οποίες έχει διατυπώσει Ρ.Α.Λ.
στη διάρκεια της περιόδου αξιολόγησης, Η πλειοψηφία των 21 Γνωμοδοτήσεων – το
σύνολο των οποίων έχουν δημοσιευτεί στη Διαύγεια - αποτελούν προϊόν αιτημάτων
φορέων ή καταγγελιών, με ιδιαίτερα ενεργούς τους Οργανισμούς Λιμένων, και
θεματικά πραγματεύονται τις σχέσεις Ελληνικού Δημοσίου και Οργανισμών Λιμένων
(π.χ. ορισμένες από τις πολλαπλές πτυχές των συμβάσεων παραχώρησης), λιμενικές
επενδύσεις, λιμενικές υπηρεσίες και τέλη ελλιμενισμού. Μικρός αριθμός
γνωμοδοτήσεων οφείλεται σε πρωτοβουλία της ίδιας της Ρυθμιστικής Αρχής, και
αναφέρεται σε θέματα θεσμικών ασαφειών.
15. Η εκκίνηση της διαδικασίας για το 62% των Αποφάσεων υπήρξε αποτέλεσμα
διατύπωσης καταγγελίας / αιτήματος προς τη Ρ.Α.Λ. από Φ.Δ.Ε.Λ., παρόχους λιμενικών
υπηρεσιών, φορείς χρηστών, δημόσιους φορείς και ιδιώτες. Σημαντικότατο (80%) είναι
επίσης και το ποσοστό των Γνωμοδοτήσεων της Ρ.Α.Λ. το οποίο διατυπώθηκε μετά
από καταγγελίες/αιτήματα φορέων. Το εύρος των παραγόντων της αγοράς που έχουν
διατυπώσει καταγγελίες και/ή αιτήματα προς τη Ρ.Α.Λ. είναι ενδεικτικό της
ανταπόκρισης της λιμενικής αγοράς στην ύπαρξη της Ρυθμιστικής Αρχής. Εκτός από τον
αριθμό των χρηστών των ελληνικών λιμένων οι οποίοι προσέφυγαν στη Ρ.Α.Λ., στοιχείο
της αναγνώρισης του ρόλου αλλά και του βαθμού εμπιστοσύνης προς τη Ρυθμιστική
Αρχή αποτελεί και η διευρυμένη θεματολογία των καταγγελιών και αιτημάτων
16. Οι καταγγελίες και τα αιτήματα είναι παράγωγα προβλημάτων τα οποία υπάρχουν στη
συγκεκριμένη αγορά, ή τουλάχιστον δυσκολίας για το συγκεκριμένο φορέα ο οποίος
την εκφράζει. Οι καταγγελίες με τη σειρά τους μεταφράζονται σε υποθέσεις /
διερευνήσεις της Αρχής, και τέλος σε Αποφάσεις. Ανεξάρτητα εάν έχουν βάση οι
καταγγελίες αναδεικνύουν την σημασία παρουσίας Ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Αρχής η
οποία διαθέτει αρμοδιότητα Απόφασης ή διατύπωσης Γνώμη για τα υπάρχοντα
προβλήματα της σχετικής λιμενικής αγοράς.
17. Σε κάθε περίπτωση η ‘αυτεπάγγελτη’ παρέμβαση δεν πρέπει να θεωρηθεί
υποδεέστερη καθώς είναι παράγωγο αρμοδιότητας της Ρ.Α.Λ. και τονίζει τη
σημαντικότητα των αρμοδιοτήτων που διαθέτει η Ρ.Α.Λ. για τη διασφάλιση της
εύρυθμης λειτουργίας της λιμενικής αγοράς.
18. Με τους λιμένες να αποτελούν σημεία παροχής ενός σημαντικού αριθμού υπηρεσιών,
και λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, η θεματική διεύρυνση της ενασχόλησης
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της Ρ.Α.Λ. αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ουσιαστική συμβολή της στη
διαμόρφωση συνθηκών εύρυθμης λειτουργίας του Ελληνικού Λιμενικού Συστήματος
και κατ’ επέκταση της ανταγωνιστικότητάς του. Η θεματική διεύρυνση θα πρέπει να
γίνει με πρωτοβουλία της Ρυθμιστική Αρχής για να διευρύνει το πεδίο της
δραστηριότητάς της ώστε να καλύπτει το σύνολο των πιθανών ερωτημάτων
αναφορικά με τη λειτουργία των επιμέρους αγορών και των διαφορετικών
προσφερόμενων υπηρεσιών.
19. Ενεργή ήταν η Ρ.Α.Λ. και σε θέματα Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού
Δημοσίου και Οργανισμού Λιμένος τόσο στην περίπτωση του λιμένος Πειραιά, όσο και
στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, μετά από καταγγελίες και/ή αιτήματα με εννέα (9)
σχετικές αποφάσεις. Υπάρχουν και τέσσερις (4) αυτεπάγγελτες παρεμβάσεις οι οποίες
αφορούν είτε τη Σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και των
Οργανισμών Λιμένων και σχετικά θέματα, ή την έκφραση απόψεων της Ρ.Α.Λ. επί του
«Σχέδιου Ανάπτυξης» του Ο.Λ. Πειραιώς Α.Ε. όπως αυτός διατυπώθηκε από τον Φορέα
Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του μεγαλύτερου λιμένα της χώρας. Επιπλέον, έχουν
διατυπωθεί και επτά (7) Γνωμοδοτήσεις οι οποίες αφορούν θέματα σχετικά με την
σύμβαση παραχώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και της ‘Οργανισμός Λιμένος
Θεσσαλονίκης Α.Ε. και τις προκύπτουσες επενδύσεις (έξι (6) Γνωμοδοτήσεις) και τη
περίπτωση του Πειραιά (μια (1) Γνωμοδότηση). Πάραυτα, και με δεδομένη τη δομή της
λιμενικής βιομηχανίας την υπο εξέταση περίοδο, η παρέμβαση της Ρ.Α.Λ. σε θέματα
συμβάσεων παραχώρησης στη λιμενική βιομηχανία παρέμεινε περιορισμένη και με
αναφορά στις περιπτώσεις των δύο μεγαλύτερων λιμένων της χώρας μόνο. Το δείγμα
αναμένεται να αυξηθεί, λόγω των συνθηκών τις οποίες δημιουργεί η περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση ενός αριθμού Φ.Δ.Ε.Λ., η οποία βρίσκεται στα πλαίσια του
προγράμματος αξιοποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου.
20. Με δεδομένους τους στόχους του προγράμματος αξιοποίησης της περιουσίας του
Ελληνικού Δημοσίου το οποίο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και την επακόλουθη
περαιτέρω διεύρυνση (α) του αριθμού των συμβάσεων μεταξύ Φορέων Διαχείρισης
και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) και Ελληνικού Δημοσίου, και (β) των συμβάσεων
παραχώρησης και/ή υποπαραχώρησης μεταξύ παρόχων λιμενικών υπηρεσιών και
δημόσιων και/ή ιδιωτικών Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ),
ο ρόλος της Ρ.Α.Λ. στην παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των συμβάσεων
παραχώρησης και υποπαραχώρησης στη λιμενική βιομηχανία αποκτά μεγαλύτερη
σημασία για την εύρυθμη λειτουργίας της λιμενικής αγοράς. Η εν λόγω
δραστηριότητα αφορά στην παρακολούθηση εφαρμογής των όρων των δημοσίων
συμβάσεων εξασφαλίζοντας την τήρησή των συμφωνηθέντων επιπέδων εξυπηρέτησης,
τα επίπεδα απόδοσης επενδύσεων δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη
συμμόρφωση με χρηματοοικονομικούς ή άλλους όρους που συμπεριλαμβάνει έκαστη
σύμβαση.
21. Ειδικότερα, οι εξελίξεις στη δομή του ελληνικού λιμενικού συστήματος κατά τη
διάρκεια της τετραετίας 2016-2020 έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των
παρόχων λιμενικών υπηρεσιών καθώς και την πολυμορφία των Φορέων Διαχείρισης και
Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) με τη συμμετοχή πλήθους φορέων (βλ. Ενότητα 1 της
παρούσας αξιολόγησης). Η τάση ενισχύεται περαιτέρω με τις διαδικασίες αξιοποίησης
Σελίδα 85 από 91

Εκθεση Αξιολόγησης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

της ιδιωτικής περιουσίας του Ελληνικού Δημοσίου από το Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ. οι οποίες
βρίσκονται σε εξέλιξη (διαγωνισμοί για την ιδιωτικοποίηση των λιμένων
Αλεξανδρούπολης, Ηγουμενίτσας και Καβάλας) αλλά και τον προγραμματισμό για
συνέχιση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων. Το σύνολο των πρωτοβουλιών
συνδέεται με μεταβολές και/ή σύναψη συμβάσεων παραχώρησης. Αξίζει να σημειωθεί
η δυναμική της λιμενικής αγοράς όπως αντικατοπτρίζεται και στους διαδοχικούς
φιλικούς διακανονισμούς μεταξύ ΟΛΠ Α.Ε και ΣΕΠ Α.Ε, (βλ. Φιλική Διευθέτηση άρθρου 33 §
2 και 3 της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης, καθώς και Συμφωνητικό Β΄
Τροποποίησης της από 25.11.2008 Σύμβασης Παραχώρησης, ενώ υπάρχει ήδη σχετική
επιστολή από τον πραχωρησιούχο προς το Ελληνικό Δημόσιο για τρίτο φιλικό διακανονισμό
εντός δεκαετίας).
22. Με πρόσφατη νομοθεσία, επεκτάθηκε το 2019 η προοπτική σύναψης συμβάσεων των
λιμένων με τρίτους και στη περίπτωση των Λιμενικών Ταμείων ή Δημοτικών
Λιμενικών Ταμείων. Η προοπτική αυτή θα ενισχύσει περαιτέρω το έργο της Ρ.Α.Λ. και
τη σημασία της στην ομαλή λειτουργία της λιμενικής αγοράς και στο επίπεδο των
δευτερευόντων λιμένων της χώρας. Ειδικότερα σύμφωνα με τον Ν. 4609/19 (βλ.
Ενότητα 1.3.7) δόθηκε η δυνατότητα σύναψης συβάσεων μεταξύ Λιμενικών Ταμείων ή
Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων και επενδυτών για την παραχώρηση της χρήσης και της
εκμετάλλευσης τμημάτων της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης των λιμένων δικαιοδοσίας
των Ταμείων, για σκοπούς που σχετίζονται με την εκ μέρους των τρίτων άσκηση
επιχειρηματικής δραστηριότητας ναυπηγοεπισκευής και παροχής λιμενικών υπηρεσιών
και δραστηριοτήτων.
23. Η αναγκαιότητα για την παρακολούθηση της λιμενικής αγοράς, καθώς και περαιτέρω
διεύρυνσης της θεματικής των αποφάσεων της Ρ.Α.Λ. εντείνεται από τις εξελίξεις
στην Κοινοτική νομοθεσία. Η εφαρμογή, από το 2019, του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352
για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών
κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων σε 25 λιμένες της χώρας
(βλ. Ενότητα 3), και η δυνητική διατύπωση δυνατότητας επέκτασης του πεδίου
εφαρμογής και σε άλλους θαλάσσιους λιμένες, αναμένεται να ενισχύσουν τη
δραστηριότητα της Ρ.Α.Λ.
24. Σημαντικά στοιχεία της εφαρμογής του Κανονισμού 2017/352 εναπόκειται στο κράτοςμέλος. Η αναλυτική εξέταση των άρθρων (Πίνακας 3.2) διατυπώνει την αναγκαιότητα
παρακολούθησης της λιμενικής αγοράς, τουλάχιστον ως προς συγκεκριμένες υπηρεσίες
(δηλ. εφοδιασμός καύσιμων, διακίνηση φορτίων, πρόσδεση, υπηρεσίες επιβατών,
συλλογή των αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου των πλοίων, πλοήγηση,
ρυμούλκηση). Κατά την εφαρμογή του Κανονισμού 2017/352 αναδεικνύονται θέματα
(α) εξειδίκευσης των απαιτήσεων που προβλέπονται κατά τρόπο ώστε να
εξασφαλίζεται πλήρως η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας, χωρίς να δημιουργείται
εμπόδιο στην πρόσβαση στην αγορά, (β) ενιαίας εφαρμογής, (γ) ειδικών απαιτήσεων,
(δ) δέουσας αιτιολόγηση αποφάσεων, περιορισμών ή τερματισμού δικαιωμάτων
παρόχων υπηρεσιών, (ε) λήψη μέτρων που είναι αναγκαία για την αποφυγή
συγκρούσεων συμφερόντων και (στ) παρακολούθηση διαδικασιών, αρμοδιοτήτων,
τρόπου εφαρμογής διατάξεων του Κανονισμού. Είναι συνεπώς σημαντική η παρουσία
της Ρ.Α.Λ. ως αρμόδια εθνική ρυθμιστική αρχή η οποία εποπτεύει την εφαρμογή του
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Κανονισμού και του ευρύτερου Κοινοτικού πλαισίου με αναφορά στους λιμένες όπως
διαμορφώνεται.
25. Να σημειωθεί ότι στον Κανονισμό υπάρχει η εξής αναφορά, με την απαίτηση
παρουσίας αρμόδια εθνική αρχή ανεξάρτητη από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα
ή από την αρμόδια αρχή όπως παρακάτω: «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.»
26. Ειδικότερα, παρότι δε συμπεριλαμβάνεται ως διάταξη στο τελικό κείμενο του
Κανονισμού, αξίζει να σημειωθεί ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον
εν λόγω Κανονισμό περιλαμβάνονταν τα εξής χωρία: 52
(27) Για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού, σε κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να συστήνεται ανεξάρτητη εποπτική
αρχή, η οποία δύναται να είναι μια υφιστάμενη αρχή.
(28) Οι διάφορες ανεξάρτητες εποπτικές αρχές θα πρέπει να ανταλλάσσουν
πληροφορίες σχετικά με το έργο τους και να συνεργάζονται για τη διασφάλιση της
ομοιόμορφης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού.
Η πρόταση αυτή δεν συμπεριλήφθη στην τελική απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης
καθώς εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις ως προς την υλοποίησή της από κράτημέλη για την ομοιόμορφη οργάνωση της επίβλεψης των Ευρωπαϊκών λιμένων.
27. Παρότι όμως δεν προβλέπεται ρητά η σύσταση ανεξάρτητης αρχής από την ενωσιακή
νομοθεσία, η Ρ.Α.Λ. συνεπεία (έμμεσα) των ενωσιακών κανόνων καλείται να
αναλάβει ρόλο θεματοφύλακα υπέρ της ενωσιακής νομιμότητας στο εθνικό νομικό
σύστημα όσον αφορά στη λιμενική βιομηχανία. Ειδικότερα καθώς η απουσία σχετική
υποχρέωσης, παρά τη πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι αποτέλεσμα της
πρακτικής της Ε.Ε. να υιοθετεί σε αρκετές περιπτώσεις, εκούσα άκουσα, μια
αποσπασματική νομοθετική προσέγγιση για το status των ρυθμιστικών αρχών, με βάση
τις διαπιστωθείσες συστηματικές παραβάσεις του ενωσιακού δικαίου και τις πολιτικές
συναίνεσης.53 Η προσπάθεια αντιμετώπισης των ρυθμιστικών προκλήσεων σε κρίσιμα
πεδία προτάσσει την ανεξαρτησία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και τις επιμέρους
εκφάνσεις της και την ανάγει σε θεμελιώδη ενοποιητική αρχή για το ενωσιακό
ρυθμιστικό παράδειγμα.

Πρόταση Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον
αφορά την πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων
COM(2013) 296 final — 2013/0157 (COD).
53 Γαλάνης Θ., 2018. Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές: Μια ανάγνωση του ενωσιακού κεκτημένου. Νομική
Βιβλιοθήκη, σελ. 65
52

Σελίδα 87 από 91

Εκθεση Αξιολόγησης Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)

8.2 Επισκόπηση οικονομικών στοιχείων Ρ.Α.Λ.
Με βάση την επισκόπηση οικονομικών στοιχείων της Ρ.Α.Λ. για την περίοδο που καλύπτει η
παρούσα αξιολόγηση (2016-2020), αξίζει να σημειωθεί ότι:
28. Συνολικά, ένας σημαντικός αριθμός Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων
(ΦΔΕΛ) έχει ανταποκριθεί στις συμβατικές υποχρεώσεις του και έχει συμβάλλει στα
έσοδα της Αρχής όπως προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο.
29. Πάραυτα, διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των Φορέων οι οποίοι δεν έχουν συμβάλλει
παραμένει υψηλός, και υπερβαίνει τους 20. Αν και δεν πρέπει να παραγνωρισθεί η
πιθανότητα καθυστερήσεων λόγω της δεδομένης αδυναμίας των συγκεκριμένων
φορέων να ανταποκριθούν στις σχετικές υποχρεώσεις τους (σημείωση: πολλοί είναι οι
Φορείς Διαχείρισης κα Εκμετάλλευσης Λιμένων της χώρας, ιδιαίτερα Λιμενικά Ταμεία
τα οποία αδυνατούν να υλοποιήσουν τον προϋπολογισμό πληρώνοντας έγκαιρα τις
συμβατικές υποχρεώσεις τους ή εισπράττοντας οφειλές), και η χαρακτηριστική
υποστελέχωση της Ρ.Α.Λ. έως και τα τέλη του 2018 (σημείωση: βλέπε σημείο 29), το
γεγονός αποτελεί μια ένδειξη χαμηλού βαθμού προτεραιοποίησης της
αποτελεσματικής λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. εκ μέρους τμήματος του Ελληνικού Λιμενικού
Συστήματος το οποίο η Αρχή εποπτεύει.
30. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εισπραξιμότητα, αποδεικνύεται ότι ξεκίνησε το 2019 και
κορυφώθηκε το 2020. Ειδικότερα πρέπει να επισημανθεί η κατακόρυφη είσπραξη
εσόδων μετά τη στελέχωση της ΡΑΛ με μόνιμα στελέχη με τις προκηρύξεις 1Ε/2017 και
7Κ/2017Δ. Τα στελέχη αυτά διορίσθηκαν στα τέλη του 2018 και όπως προκύπτει από τα
στοιχεία συνέβαλλαν στην ολοκλήρωση διαδικασιών καταβολής εισφορών αρκετών
Φ.Δ.Ε.Λ.. Συνεπώς στα επόμενα έτη θα μπορέσει να διατυπωθεί και μια πλήρης εικόνα
για το βαθμό που η όποια καθυστέρηση εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων
ενός αξιοσημείωτου αριθμού Φ.Δ.Ε.Λ. οφείλεται σε οργανωτικούς ή ουσιαστικούς
λόγους.
31. Στους Φ.Δ.Ε.Λ. οι οποίοι δεν έχουν συμβάλλει στο σύνολο των υποχρεώσεών τους στα
έσοδα της Ρ.Α.Λ. συμπεριλαμβάνονται και δύο Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε. οι οποίοι δεν
έχει συμβάλλει στα έσοδα της Ρ.Α.Λ., ο μεν πρώτος από το 2017 έως και σήμερα, ενώ ο
δεύτερος – έως τις 30.10.2020 - δεν είχε καταθέσει σχετικό ποσό για το 2019.
32. Η επισκόπηση των οικονομικών στοιχείων της Ρ.Α.Λ. ανέδειξε μια γενικότερη αδυναμία
της εθνικής λιμενικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα
ακριβούς και συστηματικής καταγραφής των Φ.Δ.Ε.Λ. ανά την επικράτεια. Απουσία
σταθερού θεσμικού πλαισίου και μακροπρόθεσμης εθνικής λιμενικής πολιτικής, η
καταλογογράφηση η οποία ακολουθείται από τη Ρ.Α.Λ. θα μπορέσει να ταυτίζεται με
τον ακριβή αριθμό μόνο παρουσία σχετικού μηχανισμού παρακολούθησης των
αλλαγών. Με τον αριθμό των σχετικών φορέων να μεταβάλλεται συνεχώς (βλ. Ενότητα
1), είναι απαιτούμενη είτε η μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων
φορέων (ιδιαίτερα καθώς εμπλέκονται περισσότερα του ενός Υπουργεία), είτε η
δημιουργία υποδομής συστηματικής παρακολούθησης των θεσμικών μεταβολών από
την ίδια τη Ρ.Α.Λ.
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33. Συνολικά, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία στη χώρα είναι 75 και τα Λιμενικά Γραφεία
ανά την επικράτεια είναι συνολικά 10. Λιμενικά Γραφεία ιδρύονται με απόφαση των
Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων και έχουν ως περιοχή αρμοδιότητας όλες τις εντός
των διοικητικών τους ορίων ζώνες λιμένων, είτε υφιστάμενες είτε περιοχές που
πρόκειται να καθορισθούν ή και να εξομοιωθούν, ασκούν αρμοδιότητες όμως μόνο
μετά τον καθορισμό της ζώνης λιμένα ή την εξομοίωση με ζώνη λιμένα. Η διαδικασία
καθορισμού και εξομοίωσης ζώνης λιμένα είναι χρονοβόρα και άρα η ίδρυση Λιμενικού
Γραφείου από το Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς τον καθορισμό ή εξομοίωση ζώνης λιμένα
δεν αποτελεί την ικανή και αναγκαία συνθήκη για την πραγματική λειτουργία και την
ύπαρξη εσόδων. Να σημειωθεί ότι ακόμα και σε πρόσφατη (Ιούλιος 2020),
αλληλογραφία του εποπτεύοντος Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
(ΥΝΑΝΠ) με τη Ρ.Α.Λ., ο αναγραφόμενος αριθμός Λιμενικών Γραφείων διαφέρει του
πραγματικού, ενισχύοντας την αναγκαιότητα δημιουργία υποδομής συστηματικής
παρακολούθησης των θεσμικών μεταβολών στο Ελληνικό Λιμενικό Σύστημα.
34. Οι ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα είναι σημαντικά περισσότερες από
τη μια (1) που έχει καταβάλει τις εισφορές στη Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων. Το ίδιο
ισχύει και για την περίπτωση των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων (μαρίνες,
τουριστικούς λιμένες κλπ) όπου το μόνο έσοδο που καταγράφεται είναι αυτό που έχει
καταβληθεί από μία (1) μαρίνα.
35. Να σημειωθεί ότι η αναφορά των προαναφερθέντων έχει ως αντικείμενο την
διαπίστωση της ανταπόκρισης των ΦΔΕΛ όσο αφορά στην εκπλήρωση των συμβατικών
τους οικονομικών υποχρεώσεων, ως λειτουργία ενδεικτική της έμπρακτης υποστήριξης
της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ, και κατ’ επέκταση του ρόλου της στη διαμόρφωση του
λιμενικού συστήματος. Η οικονομική διαχείριση δεν αποτελεί μέρος της παρούσας
αξιολόγησης της λειτουργίας της Ρ.Α.Λ. καθώς τα έσοδα και έξοδα της ελέγχονται κάθε
διαχειριστικό έτος από ορκωτούς ελεγκτές.

8.3 Στελέχωση Ρ.Α.Λ.
Με βάση την ανάλυση της εξέλιξης της στελέχωσης της Ρ.Α.Λ., για την περίοδο που
καλύπτει η παρούσα αξιολόγηση (2016-2020), αξίζει να σημειωθεί ότι:
36. O αριθμός των απασχολούμενων παραμένει μικρός σε σχέση με τον απαιτούμενο
αριθμό οργανικών θέσεων και διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντική υπό-στελέχωση
της Ρ.Α.Λ. η οποία και επηρεάζει τις λειτουργικές δυνατότητες της Αρχής.
37. Από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα η Ρ.Α.Λ. υποστηρίζεται με αποσπάσεις από Στελέχη
του Λιμενικού Σώματος Ακτοφυλακής. Παρά το θετικό της συνδρομής άλλων φορέων
στη στελέχωση της Ρ.Α.Λ. με στελέχη ικανά και έμπειρα σε θέματα λιμένων και
ναυτιλίας, κρίνεται σκόπιμο για την αποτελεσματικότερη λειτουργία, αλλά και την
κατοχύρωση της ανεξάρτητης λειτουργίας της, η Αρχή να στελεχώνεται από μόνιμο
προσωπικό και οι οποίες αποσπάσεις να διατηρούν οριστικό χαρακτήρα.
38. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το υψηλό κόστος μισθοδοσίας της Ρ.Α.Λ. το οποίο
συνεπάγεται η πλήρωση του συνόλου των 35 οργανικών θέσεων σε συνάρτηση με τα
έσοδα της Ρυθμιστικής Αρχής. Η πλήρης κάλυψη των οργανικών θέσεων της Ρ.Α.Λ.
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ενδέχεται να οδηγήσει σε ανάγκη πρόσθετων εσόδων, γεγονός για το οποίο θα πρέπει
να ληφθεί σχετική μέριμνα. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαία η περαιτέρω στελέχωση
της Ρ.Α.Λ. ώστε να επιταχυνθεί και διευρυνθεί το έργο της Ρυθμιστικής Αρχής.

8.4 Η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή
39. Οι ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, ως θεσμός, ιδρύονται με σκοπό τη ρυθμιστική
παρέμβαση στην οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα, και την ισορροπία μεταξύ
διαφορετικών στοχεύσεων και συμφερόντων κατά την άσκηση οικονομικών
δραστηριοτήτων. Η ταυτόχρονη παράθεση των όρων «ανεξάρτητη» και «ρυθμιστική»
δε συνιστά ταυτολογία στην περίπτωση της Ρ.Α.Λ., καθώς όπως διαπιστώθηκε κατά
την επισκόπηση των αποτελεσμάτων της τετραετούς λειτουργίας της, πρόκειται για
μια ανεξάρτητη διοικητική αρχή η οποία στα πρώτα έτη λειτουργίας της άσκησε
περιορισμένα τις εκ του νόμου ρυθμιστικές αρμοδιότητες, πέτυχε προοδευτικά την
ενίσχυση της παραγόμενου έργου της, και απαιτείται η περαιτέρω διεύρυνση της
παρουσίας της.
40. Αντικειμενικοί περιορισμοί συνέβαλλαν στην περιορισμένη άσκηση των εκ του νόμου
ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων της: (α) απουσία προγενέστερης εμπειρίας ανεξάρτητης
ρυθμιστικής αρχής στη λιμενική βιομηχανία, (β) λειτουργία της Ρ.Α.Λ. στα πλαίσια του
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τη σύστασή της μέχρι τη
μετατροπή της σε ανεξάρτητη ρυθμιστική αρχή, (γ) υποστελέχωση της Ρ.ΑΛ., (δ)
διαδοχικές μεταβολές στο εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο που διέπουν τη
λιμενική βιομηχανία και (ε) καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση αναμενόμενων
μεταρρυθμίσεων αναδιαμόρφωσης της λιμενικής αγοράς.
41. Αν ως «ρύθμιση» περιγραφεί «η δημόσια παρέμβαση σε ένα συγκεκριμένο, αγοραίο ή
μη πεδίο, που αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και την επίτευξη
συγκεκριμένων, προκαθορισμένων στόχων, τεχνικής, οικονομικής και κοινωνικής
φύσεως, με την προσφυγή σε μέσα που υπερβαίνουν τα παραδοσιακά κανονιστικά
εργαλεία (κανόνες δικαίου και κυρώσεις)» 54 τότε ο όρος «ρύθμιση» αποδίδει τη
σύζευξη στόχων και μέσων για την πραγμάτωση συγκεκριμένων στόχων γενικού
συμφέροντος, μέσω αποτελεσματικότητας της δημόσιας παρέμβασης. Για το λόγο
αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις δομές διακυβέρνησης και λειτουργίας της
λιμενικής βιομηχανίας που διαμορφώνονται σήμερα, η Ρ.Α.Λ. θα πρέπει να ενισχύσει
τη παρουσία της επιστρατεύοντας διαφορετικές τεχνικές και εργαλεία που
συνδυάζουν τη νομική /κανονιστική θεώρηση των ζητημάτων και δεδομένων, με την
οικονομική, οντολογική ανάλυση τους. Επιπρόσθετα, θα πρέπει με τις αποφάσεις της
να καλύπτει τόσο την παραγωγή κανόνων δικαίου (ρύθμιση υπό στενή έννοια ή
προληπτική ρύθμιση) όσο και τη διασφάλιση της εφαρμογής τους (εποπτεία ή
κατασταλτική ρύθμιση). Ρύθμιση και εποπτεία στα εν λόγω πεδία γίνονται αντιληπτές
ως μια ενιαία δημόσια λειτουργία (ρυθμιστική εποπτεία).

Γαλάνης Θ., 2018. Ανεξάρτητες Ρυθμιστικές Αρχές: Μια ανάγνωση του ενωσιακού κεκτημένου. ΝΟΜΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ISBN: 978-960-622-601-4978-960-622-601-4, σελ. 3-4.
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42. Η Ρ.Α.Λ. θα πρέπει να καταβάλει σημαντική προσπάθεια ώστε το πεδίο σε σχέση με
την ως άνω θεώρηση να οριστεί με το μεγαλύτερο δυνατό εύρος, ώστε να επιτευχθεί
η ισόρροπη και αναλογική ενασχόληση με το σύνολο των λειτουργιών που
λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια του Ελληνικού λιμενικού συστήματος.
43. Η λειτουργία της Ρ.Α.Λ. κατά την περίοδο της αξιολόγησης, και παρά τις
αντικειμενικές δυσκολίες (ελλιπής στελέχωση), επιβεβαίωσε την χρησιμότητα της
λειτουργίας ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής για το λιμενικό σύστημα. Με
πρωτογενείς και ευδιάκριτες αρμοδιότητες, καθόσον προέκυψαν από τις
εξειδικευμένες απαιτήσεις των εθνικού πλαισίου, η Ρ.Α.Λ. παρενέβη για σειρά θεμάτων
μετά από προτροπή ενός σημαντικού αριθμού φορέων και/ή καταγγελιών. Οι
αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. ενισχύονται περαιτέρω από τις πρόσφατες μεταβολές στο
Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο με αναφορά στους λιμένες, αλλά και τις εξελίξεις στο
λιμενικό σύστημα (αξιοποίηση ιδιωτικής περιουσίας δημοσίου). Συνεπώς ο ρόλος της
πρέπει να διατηρηθεί και, όπως μέχρι σήμερα, οι αρμοδιότητές της πρέπει να
παραμείνουν διακριτές από τις οποίες εμπλεκόμενες Αρχές, με τη Ρ.Α.Λ. με το σύνολο
των δρώντων παραγόντων να συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος με
στόχο την μέγιστη συνεισφορά των λιμένων στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας.
44. Σε σχέση με τις λοιπές ανεξάρτητες αρχές, η Ρ.Α.Λ. παρουσιάζει την ιδιορρυθμία της
απουσίας ενιαίου πλαισίου κανόνων, την τήρηση των οποίων θα εξασφάλιζε η
σύστασή της (όπως λ.χ. η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ελέγχει την τήρηση του Ν.
4001/2011 για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, ή η Επιτροπή Ανταγωνισμού
ελέγχει την τήρηση των ενωσιακών και εθνικών κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού).
Η ιδιαιτερότητα αυτή επιβάλλει, σε επίπεδο νομοθετικής πολιτικής, την μεταφορά
στην Αρχή εκείνων μόνο των αρμοδιοτήτων, στην άσκηση των οποίων θα προσέδιδε
προστιθέμενη αξία, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, στο δε νομοτεχνικό επίπεδο,
τη συλλογή και τροποποίηση των όποιων διεσπαρμένων διατάξεων ουσιαστικού
δικαίου.

*****
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