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ΑΠΟΦΑΗ 96/2019
ΤΝΕΔΡΙΑΗ 49η
ΘΕΜΑ 6ο: Αποςτολή γνώμησ κατ’ άρθρον 113Α του Ν.4389/2016 για το ςφςτημα κυρώςεων
κατ’ άρθρον 19 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352

Σθν 4θ Απριλίου 2019, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 49θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ.
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων
τθσ ΗμερθςίασΔιατάξεωσ.
ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων
2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ
3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ
4. Μπίτασ Δθμιτριοσ
5. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ
6. Γεωργίου Βαςίλειοσ
7. Γρίνοσ πυρίδων
8. Βελουδογιάννθ Ελζνθ
9. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ

Πρόεδροσ
Αντιπρόεδροσ
Ειςθγθτισ
Ειςθγθτισ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ
Μζλοσ

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:
Ουδείσ
Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Αρχικελευςτισ Λ.. Δθμθτριάδθ Αφεντοφλα
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο κ. Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά τθν ςφνταξθ
και αποςτολι ειςθγιςεωσ προσ τον αρμόδιο Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ,
αναφορικά με τθν υιοκζτθςθ από μζρουσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου ωσ Κράτουσ Μζλουσ τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ςυςτιματοσ κυρϊςεων, κατ’ απαίτθςθ του άρκρου 19 του Κανονιςμοφ (ΕΕ)
2017/352του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ Φεβρουαρίου 2017 «για
τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ
χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων». Ακολοφκωσ, αναπτφςςει τθν από 2ασ Απριλίου 2019
Ειςιγθςι του. Ζπειτα, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα
τεκζντα ςτθν ειςιγθςθ προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ.
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία, τον Κανονιςμό 2017/352 και τθν
Ειςιγθςθ,

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ
Δια τθσ επιςτολισ του κ. Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν
Επενδφςεων, (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 159/8.2.2019), υπεβλικθ προσ τθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων
(εφεξισ: Ρ.Α.Λ.) αίτθμα για τθν προετοιμαςία γνϊμθσ, αναφερόμενθ προσ τον Τπουργό Ναυτιλίασ
και Νθςιωτικισ Πολιτικισ και τον ανωτζρω Γενικό Γραμματζα, με αντικείμενο τον «Κακοριςμό
ςυςτιματοσ κυρϊςεων», κατ’ απαίτθςθ του άρκρου 19 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352. Η
ανωτζρω γνϊμθ ηθτείται για τθν προετοιμαςία των αναγκαίων ενεργειϊν από μζρουσ τθσ
Ελλθνικισ Πολιτείασ, για τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ, ο οποίοσ ιςχφει από 23/3/2017 και
εφαρμόηεται από τθν 24θ Μαρτίου 2019, θ δε γνϊμθ ςυντάςςεται κατ’ εξουςιοδότθςθ ρθτισ
νομοκετικισ πρόβλεψθσ του άρκρου 113Α του Ν.4389/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο
47 του Ν.4597/2019 (ΦΕΚ Α’ 35).
ΙΣΟΡΙΚΟ
Σο παρόν ιςτορικό ςυνετάχκθ κατόπιν αναηθτιςεωσ των διακεςίμων, ςχετικϊν με το κζμα,
εγγράφων από το αρχείο τθσ Τπθρεςίασ μασ.
1) τισ 07.02.2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 159/07.02.19) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ ωσ άνω, υπ’ αρικ. πρωτ.
ΓΓΛΛΠΝΕ 3111.2-2/9926/7.8.2019) επιςτολι του Γενικοφ Γραμματζα Λιμζνων, Λιμενικισ
Πολιτικισ και Ναυτιλιακϊν Επενδφςεων.
2) τισ 04.10.2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 949/04.10.2018) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. θ υπ’ αρ. πρωτ.
ΓΓΛΛΠΝΕ 3111.2-2/72458/02.10.2018 πρόςκλθςθ ςε διαβοφλευςθ για τθν εφαρμογι του
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352, θ οποία ςυνοδευόταν από ςυνθμμζνα αρχεία.
Νομικό και Νομολογιακό Πλαίςιο
1) Σο φνταγμα τθσ Ελλάδασ.
2) Η υνκικθ για τθν Λειτουργία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
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3) Ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 352/2017 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ
Φεβρουαρίου 2017 «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν
και κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων».
4) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν
ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ τα
Άρκρα 108 ζωσ 124 και 132.
5) Ο Ν.4404/2016 «Για τθν κφρωςθ τθσ από 24 Ιουνίου 2016 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ
ςε ενιαίο κείμενο τθσ από 13 Φεβρουαρίου 2002 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ Ελλθνικοφ
Δθμοςίου και τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιϊσ Α.Ε. και άλλεσ διατάξεισ» » (ΦΕΚ Α’ 126)
άρκρο 1.
6) O N.4522/2018 «Κφρωςθ τθσ από 2 Φεβρουαρίου 2018 τροποποίθςθσ και κωδικοποίθςθσ ςε
ενιαίο κείμενο τθσ από 27 Ιουνίου 2001 φμβαςθσ Παραχϊρθςθσ μεταξφ του Ελλθνικοφ
Δθμοςίου και τθσ «Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θεςςαλονίκθσ Α.Ε.» και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’
39).
7) Ο Ν.4532/2018 «Ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/1794 και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 63) Άρκρο 15.
8) Ο Ν.4597/2019 «Για τθν κφρωςθ των υμβάςεων Παραχϊρθςθσ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ
του Ελλθνικοφ Δθμοςίου και των Οργανιςμϊν Λιμζνοσ Α.Ε. Διατάξεισ για τθ λειτουργία του
ςυςτιματοσ λιμενικισ διακυβζρνθςθσ και άλλεσ διατάξεισ.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρκρα 45 ζωσ 46.
9) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ
Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρείεσ.» (ΦΕΚ Α’ 40).
10) O Ν.4504/2017 «Δια βίου εκπαίδευςθ προςωπικοφ Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ
Πολιτικισ, ενδυνάμωςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ αξιοκρατίασ ςε κζματα αρμοδιότθτασ
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ ςυμμετοχισ ςτθν
ακτοπλοΐα, κζματα πολιτικοφ προςωπικοφ, ςυμπλιρωςθ διατάξεων για τα λιμενικά ζργα και
άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 184).
11) Ο Ν.2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιϊν ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςθ
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ - Μετατροπι Λιμενικϊν Σαμείων ςε
Ανϊνυμεσ Εταιρείεσ και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 145),
12) Ο Ν.743/1977 «Περί προςταςίασ του Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ και ρυκμίςεωσ ςυναφϊν
κεμάτων»(ΦΕΚ Α’ 319), Άρκρο 13.
13) Σο Π.Δ.55/1998 «Προςταςία του Θαλαςςίου Περιβάλλοντοσ»(ΦΕΚ Α’ 58), Άρκρο 13.
14) Ο Ν.2690/1999 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»(ΦΕΚ
Α’45), όπωσ ιςχφει.
15) Σο ΠΔ 19/2016 «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ
Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» (ΦΕΚ Αϋ28) όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
16) Η υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017).
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17) Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
(ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018).

3.

ΤΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΟ

Α. Αρμοδιότητα
φμφωνα με το άρκρο 108 του Ν.4389/2016, όπωσ ιςχφει μετά τθν τροποποίθςθ του
Ν.4597/2019: «1. υνιςτάται Ανεξάρτθτθ Διοικθτικι Αρχι με τθν επωνυμία «Ρυκμιςτικι Αρχι
Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), θ οποία ζχει ωσ γενικότερθ αποςτολι τθν εποπτεία και τθ διαςφάλιςθ τθσ
νομιμότθτασ των ςχζςεων μεταξφ δθμόςιων και ιδιωτικών φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ
ςυςτιματοσ και ςυνδεδεμζνων ςε αυτό εγκαταςτάςεων, με ζμφαςθ ςτθν τιρθςθ τθσ ςυμβατικισ
τάξθσ και τθν εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ περί ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και με τθν επιφφλαξθ των
αρμοδιοτιτων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων, Λιμενικισ Πολιτικισ και Ναυτιλιακών
Επενδφςεων του Υπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του
παρόντοσ καταργοφνται το άρκρο 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), όπωσ ιςχφει, και θ εκεί
προβλεπόμενθ Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων (Ρ.Α.Λ.) ωσ αυτοτελισ δθμόςια υπθρεςία και ωσ
διακριτό νομικό πρόςωπο. Από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ θ Ρ.Α.Λ. ωσ Ανεξάρτθτθ
Διοικθτικι Αρχι υποκακιςτά ςτο ςφνολο των εννόμων ςχζςεων και των περιουςιακών ςτοιχείων
τθν καταργοφμενθ Ρ.Α.Λ. του άρκρου 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102). Ωσ ζδρα τθσ Ρ.Α.Λ. ορίηεται ο
Διμοσ Πειραιά», ενϊ ςφμφωνα με το άρκρο 113 του Ν.4389/2016, όπωσ ιςχφει: «1. Η Ρ.Α.Λ. ζχει
τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο ςκοπό, για: α)
*…+, β) τθν τιρθςθ των υποχρεώςεων των δθμόςιων και ιδιωτικών φορζων του εκνικοφ λιμενικοφ
ςυςτιματοσ λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ,
ιδίωσ ςε ςχζςθ με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχώρθςθσ και τουσ κανόνεσ ανταγωνιςμοφ
και του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352 (L57/1), γ) τθ ρφκμιςθ, εποπτεία και ςυμμόρφωςθ με τθν
εκνικι και ευρωπαϊκι νομοκεςία, ςυμπεριλαμβανομζνου του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικ. 2017/352:
αα) επί των τελών και χρεώςεων λιμενικών υποδομών και υπθρεςιών, ββ) επί τθσ υποχρζωςθσ
παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ και πρόςβαςθσ ςτο λιμενικό τομζα και τισ αγορζσ λιμενικών
υπθρεςιών, ιδίωσ ςφμφωνα με τισ υμβάςεισ Παραχώρθςθσ και τθ νομοκεςία περί
ανταγωνιςμοφ, ςυμβάςεων και λιμενικών υπθρεςιών, γγ) επί αναλθφκειςών δεςμεφςεων για τα
ανωτζρω κζματα, *…+. 2. Περαιτζρω, θ Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) τθν επεξεργαςία και πρόταςθ
ςτον Υπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ των αναγκαίων νομοκετικών διατάξεων για
κάκε κζμα αρμοδιότθτάσ τθσ, *…+».
φμφωνα με το Άρκρο 113Α του Ν.4389/2016, όπωσ τοφτο προςτζκθκε από το άρκρο 47 του
Ν.4597/2019,«1. Η Ρ.Α.Λ., πζραν των μζτρων που προβλζπονται ςτα άρκρα 113 και 114 του ν.
4389/2016, επιβάλλει κυρώςεισ για παραβάςεισ των διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ.
2017/352. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, μετά από ειςιγθςθ
τθσ Ρ.Α.Λ., κακορίηεται το ςφςτθμα κυρώςεων του προθγοφμενου εδαφίου, τα πρόςτιμα που
επιβάλλει ανάλογα με τθν παράβαςθ, κακώσ και θ διαδικαςία επιβολισ, εκτζλεςθσ και είςπραξθσ
των προςτίμων αυτών».
Επομζνωσ, ςφμφωνα με τισ ανωτζρω νομοκετικζσ διατάξεισ, θ Ρ.Α.Λ. είναι κακ’ φλθν αρμόδια να
εξετάςει και να γνωμοδοτιςει αναφορικά με το υιοκετοφμενο από τθν Πολιτεία ςφςτθμα
κυρϊςεων κατ’ άρκρον 19 του Κανονιςμοφ(ΕΕ) 2017/352, το οποίο ςυνοδεφει τθν εφαρμογι του
Κανονιςμοφ από το κράτοσ μζλοσ.
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υνεπϊσ, παραδεκτϊσ άγεται προσ ςυηιτθςθ και εξετάηεται θ εν κζματι υπόκεςθ ενϊπιον τθσ
Ρ.Α.Λ.
Β. Άλλεσ Παρεμβάςεισ
Πλζον του ςυςτιματοσ κυρϊςεων, θ Αρχι προτείνει δθμιουργία διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ και
εκπαίδευςθσ, με πρωτοβουλία του Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, των
υπευκφνων ςτελεχϊν φορζων διαχείριςθσ λιμζνοσ, οι κα κλθκοφν να εφαρμόςουν τισ διατάξεισ
του Κανονιςμοφ 2017/352.

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ
Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία,

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ

α. Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου τθσ Αρχισ για τθν αποςτολι και υποβολι γνϊμθσ κατ’
άρκρον 113 παρ. 2α και 113Α του Ν.4389/2019, περί ςυςτιματοσ κυρϊςεων για τθν εφαρμογι
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2017/352του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 15θσ
Φεβρουαρίου 2017 «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικϊν υπθρεςιϊν και
κοινϊν κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων», προσ τον Τπουργό
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ
β. Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου τθσ Αρχισ για τθν αποςτολι πρόταςθσ προσ τον Τπουργό
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ περί δθμιουργίασ διαδικαςίασ ενθμζρωςθσ και εκπαίδευςθσ
των υπευκφνων ςτελεχϊν των φορζων διαχείριςθσ λιμζνοσ που πρόκειται να εφαρμόςουν τον
Κανονιςμό (ΕΕ) 2017/352.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ
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Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ
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