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Δελτίο Τύπου  

Πειραιάς 8.09.2020 

Αναφορικά με ανάρτηση ανυπόγραφου δημοσιεύματος σε ιστοσελίδα με 

απαξιωτικό για την Αρχή και εξόχως προσβλητικό για τα μέλη της τίτλο, το 

περιεχόμενο του οποίου βρίθει ψευδών και συκοφαντικών ισχυρισμών,  

συνταχθέν δε άνευ έρευνας της βασιμότητας των αναφερομένων σε αυτό, προς 

αποκατάσταση και μόνον της αλήθειας, λεκτέα τα εξής : 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή, και λειτουργεί υπό 

καθεστώς πλήρους διαφάνειας, οι αποφάσεις της, εκτενώς αιτιολογημένες, 

αναρτώνται ως πλήρη κείμενα και παραμένουν αναρτημένες στο διηνεκές 

σύμφωνα με το Νόμο και προσβάλλονται στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς. 

Ειδικότερα με την εφαρμογή του Κανονισμού Ε.Ε. 352/2017 και τις ενέργειες 

της Αρχής στη τη λιμενική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίων, αναφέρουμε 

τα εξής: Μετά τη δημοσίευση του Ν.4504/2017 -και ειδικότερα του 

εφαρμοστικού του Κανονισμού 352/2017, άρθρου 105, καθώς και του 

Ν.4597/2019- η Ρ.Α.Λ. έφερε την υποχρέωση -κατά δέσμια αρμοδιότητα - να 

εκδόσει τα πρότυπα για την εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου και Κανονισμού, 

καίτοι είχε επισημάνει στη Βουλή των Ελλήνων τα εφαρμοστικά ζητήματα. Η 

Αρχή δε, εκπλήρωσε την υποχρέωσή της κατά τον διαγραφόμενο από το νόμο 

τρόπο: Ήδη από τον Μάϊο 2019 είχε προβεί σε σύνταξη των σχεδίων προτύπων 

και είχε καλέσει όλους τους φορείς της αγοράς σε διαβούλευση, προκειμένου να 

υποβάλουν σχόλια επί των κειμένων, τα οποία, ελήφθησαν υπ’όψιν, κατά τη 

σύνταξη των προτύπων. Το γεγονός ότι το νομοθετικό σώμα, μετά τη λήψη των 

αποφάσεων έγκρισης των προτύπων 152 έως 158/2020 της Αρχής, κατήργησε 

το άρθρο 105 του Ν.4504/2017, δεν σημαίνει ότι η Αρχή έπρεπε να παραβεί 

τα καθήκοντά της και να κωφεύσει σε καταγγελίες περί ελλιπούς συμμόρφωσης 

λιμένων στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό.  
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Ακόμη όμως και μετά την κατάργηση του ανωτέρω άρθρου, τόσο τα 

δημοσιευμένα πρότυπα, αναλογικώς πλέον εφαρμοζόμενα, όπως επίσης οι 

περαιτέρω δεσμευτικές οδηγίες που εμπεριέχονται στην υπ΄αριθ. 167/2020 

απόφαση της, καθώς και την απόφαση 153/2020, αποτελούν τις μόνες οδηγίες 

που υπάρχουν για την εφαρμογή του προαναφερθέντος Κανονισμού.  

Για την ενεργή προώθηση της εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 352/2017, η 

Αρχή έχει τύχει συγχαρητηρίων από την αρμόδια Διεύθυνση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής γραπτώς, και έχει αναφερθεί ως παράδειγμα προς 

μίμηση για τα υπόλοιπα Κράτη-Μέλη.  

Εν κατακλείδι, η ΡΑΛ επιτέλεσε και θα συνεχίσει να επιτελεί το έργο της για το 

οποίο και ιδρύθηκε, με πιστή εφαρμογή και προσήλωση στην ισχύουσα 

νομοθεσία, ανεπηρέαστη από οποιαδήποτε σκοπιμότητα, και ανοικτή στον 

έλεγχο και την κριτική.  

 


