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κλιο του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
με θέμα: «Διευκρινίσεις επί του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) “Διά 
βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοι-
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προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά 
έργα και άλλες διατάξεις”».

21) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 41/2017, με θέμα: «Επι-
καιροποίηση της αριθμ. 3/2017 Γνωμοδότησης της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, με θέμα: “Πάροχοι στους 
Ελληνικούς Λιμένες για τη Διαχείριση Αποβλήτων τους”» 
(ΑΔΑ: 7ΣΑ34653ΠΩ-25Χ).

22) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 79/2018, με θέμα: «Αξι-
ολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων από-
φασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ: 
613446Μ445-2ΧΗ).

23) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 140/2019, με θέμα: «Δια-
βούλευση σχεδίου Επικοινωνίας περί εφαρμογής στην 
Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισί-
ου όσον αφορά στην παροχή λιμενικών υπηρεσιών και 
κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια 
των λιμένων» (ΑΔΑ: ΩΓΤ946Μ445-ΒΒΔ).

24) Την απόφαση της Ρ.Α.Λ. 153/2020 της 63ης Συνε-
δρίασης ληφθείσα στις 06-03-2020, με θέμα: «Επικοι-
νωνία περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 
2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά στην 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για 
τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων» (ΑΔΑ: 
ΨΡΕΣ46Μ445-Ο06).

Εκδίδει την παρούσα Επικοινωνία, η οποία έχει ως 
ακολούθως:

Πίνακας Περιεχομένων
1. Η σημασία των λιμένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο
2. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής
3. Ο Κανονισμός 2017/352
4. Η Ρυθμιστική Αρχή και ο Κανονισμός 2017/352
5. Σκοποί της Επικοινωνίας
6. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και ρυθμιστικές 

εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο
7. Συμπεράσματα.

1. Η σημασία των λιμένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
τους θαλάσσιους λιμένες, τόσο για το εμπόριο της με τον 
υπόλοιπο κόσμο όσο και εντός της εσωτερικής αγοράς. 
Το 74% των εισαγόμενων και των εξαγόμενων εμπορευ-
μάτων και το 37% των εμπορικών συναλλαγών, μέσα 
στην Ένωση, διακινούνται μέσω των θαλάσσιων λιμένων, 
οι οποίοι εξασφαλίζουν την εδαφική συνέχεια της Ενώ-
σεως, εξυπηρετώντας την περιφερειακή και την τοπική 
ναυτιλία που συνδέει περιφερειακές και νησιωτικές πε-
ριοχές. Αποτελούν τους κόμβους από όπου μπορούν να 
οργανωθούν οι πολυτροπικές εφοδιαστικές ροές του δι-
ευρωπαϊκού δικτύου, με αξιοποίηση των συνδέσεων των 

λιμένων με τις θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσε-
ων, τους σιδηροδρόμους και την εσωτερική ναυσιπλοΐα, 
για να μειωθεί στο μέγιστο δυνατόν ο κυκλοφοριακός 
οδικός φόρτος και η κατανάλωση ενέργειας.

Ως εκ τούτου, η ύπαρξη κατάλληλων λιμενικών υπο-
δομών, επαρκούς επιπέδου εξυπηρέτησης, από πλευ-
ράς υπηρεσιών, και ισότιμοι όροι ανταγωνισμού είναι 
ζωτικής σημασίας για να παραμείνει ανταγωνιστική 
η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παγκόσμιες αγορές, να βελ-
τιώσει το δυναμικό της ανάπτυξης και να δημιουργήσει 
ένα σύστημα μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση πε-
ρισσότερο βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να 
υποστηριχθεί η εσωτερική αγορά, επιτυγχάνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο α) πλήρη ενσωμάτωση των λιμένων σε 
αλυσίδες αδιάκοπης μεταφοράς και εφοδιαστικής ροής, 
β) αποτελεσματικότερη ανάπτυξη και λειτουργία του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, γ) μακροπρόθεσμη 
ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στις 
παγκόσμιες αγορές, δ) προστασία των παροχών υπηρε-
σιών ενάντια σε αβεβαιότητες και ε) δημιουργία κλίματος 
πιο ελκυστικού σε δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις.

Επί τη βάσει των ανωτέρω στόχων, τα θεσμικά όργανα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν στοχοθετήσει τη δη-
μιουργία ενός πλαισίου που θα βελτιώνει την απόδοση 
όλων των λιμένων και θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των αλλαγών στις απαιτήσεις των μεταφορών, αποτε-
λώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, αναπόσταστο κομμάτι 
ενός από τους βασικούς στόχους της Λευκής Βίβλου για 
τις μεταφορές, της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια 
αποδοτική από πλευράς πόρων ανάπτυξη, η οποία θα 
τονώσει την αύξηση του όγκου του εμπορίου και της 
διακίνησης εμπορευμάτων.

2. Η εξέλιξη της ευρωπαϊκής λιμενικής πολιτικής
Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα άρχισε να δομεί την πολιτική 

της αναφορικά με μία ενιαία προσέγγιση στις θαλάσσιες 
μεταφορές και στους λιμένες προς την κατεύθυνση μίας 
κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής λιμένων, τονίζοντας τη ση-
μασία και τη σοβαρότητα της για την εσωτερική αγορά, 
ήδη από τα τέλη της δεκαετίας 1990. Αρχικά, το 1997 
τέθηκε σε ισχύ η «Πράσινη Βίβλος» [Port Package] για 
τους Θαλάσσιους Λιμένες και τη θαλάσσια υποδομή 
αποτελώντας τη βάση για μία συζήτηση σχετικά με την 
ανάπτυξη της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής λιμένων.

Μετά από σχεδόν 10 έτη, με την Επικοινωνία (2007)575, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε τη ζωτική σημασία των 
θαλάσσιων ακτών και των θαλασσών για την Ευρώπη, ως 
παράγοντες ευμάρειας και οικονομικής ευημερίας, εμπο-
ρικούς δρόμους, ρυθμιστές του κλίματος, πηγή τροφής, 
ενέργειας και πόρων καθώς και αγαπημένο χώρο κατοι-
κίας και ψυχαγωγίας των πολιτών της, υπογραμμίζοντας 
ότι προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των κλάδων 
θα αποτελέσει η εξασφάλιση της αειφόρου χρήσης του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συμπληρωματικά, το ίδιο 
έτος, εκδόθηκε Επικοινωνία περί λιμενικής πολιτικής, 
ως προς τη διαμόρφωση ενός αποδοτικού συστήματος 
λιμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να είναι σε θέση 
να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις που δημι-
ουργούνται από τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
μεταφορές και για τον καθορισμό ενός σχεδίου δράσης, 
με στόχο, μεταξύ άλλων, την εξασφάλιση της πλήρους 
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αξιοποίησης των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών λιμένων 
και την ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας.

Πέντε έτη αργότερα, σε Επικοινωνία δημοσιευθεί-
σα την 3η Οκτωβρίου 2012, με τίτλο: «Ενιαία αγορά – 
Πράξη II: Μαζί για μια νέα ανάπτυξη», η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή υπενθύμισε ότι η ελκυστικότητα των θαλάσσιων 
μεταφορών εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα, την αποδο-
τικότητα και την αξιοπιστία των λιμενικών υπηρεσιών και 
την ανάγκη αντιμετώπισης των ζητημάτων σχετικά με τη 
διαφάνεια της δημόσιας χρηματοδότησης και των λιμε-
νικών τελών, καθώς και τις προσπάθειες απλούστευσης 
των διοικητικών διαδικασιών στους λιμένες και αναθεώ-
ρησης των περιορισμών ως προς την παροχή υπηρεσι-
ών σε αυτούς. Υπογράμμισε, επιπροσθέτως, την ανάγκη 
καθιέρωσης σαφούς πλαισίου διατάξεων οι οποίες δεν 
εισάγουν διακρίσεις, σχετικών με τη χρηματοδότηση και 
τη χρέωση λιμενικών υποδομών, δεδομένου ότι η δια-
φάνεια των χρηματοοικονομικών σχέσεων επιτρέπει το 
δίκαιο και αποτελεσματικό έλεγχο των κρατικών ενισχύ-
σεων, αποτρέποντας, ως εκ τούτου, τη στρέβλωση της 
αγοράς. Η σχετική κινητικότητα της Επιτροπής συνεχί-
στηκε και το επόμενο έτος, στο οποίο δημοσιεύθηκε νέα 
Επικοινωνία αναφερόμενη στους λιμένες ως κινητήρες 
οικονομικής ανάπτυξης, όπου υπογραμμίστηκε η σημα-
σία των λιμένων στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότη-
τα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών στις παγκόσμιες αγο-
ρές, δημιουργώντας παράλληλα προστιθέμενη αξία και 
θέσεις εργασίας σε όλες τις παράκτιες περιφέρειες της 
Ένωσης. Στη σχετική Επικοινωνία υπογραμμιζόταν ότι 
για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
ο τομέας των θαλάσσιων μεταφορών και να βελτιωθούν 
η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των αλυσίδων 
μεταφορών και εφοδιαστικής, είναι ουσιώδους σημασίας 
να υλοποιηθούν οι δράσεις διοικητικής απλούστευσης 
των διαδικασιών.

Σημαντικά και επίκαιρα σε εθνικό επίπεδο αποτέλε-
σαν και τα σχόλια επακόλουθης Επικοινωνίας (2013) 296, 
η οποία ουσία υπήρξε προπομπός του Κανονισμού 352, 
στην οποία τονιζόταν ότι η επάρκεια και αποτελεσματι-
κότητα των λιμενικών υπηρεσιών αποτελούν μείζονος 
σημασίας παράγοντες για την απόδοση των θαλάσσιων 
λιμένων του διευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και 
με την οποία, η Επιτροπή, προέβη σε μία σειρά διαπιστώ-
σεων των παραγόντων που ενδεχομένως, να αποτρέ-
πουν τη βέλτιστη οργάνωση των λιμενικών υπηρεσιών. 
Μεταξύ αυτών, οι εξής:

i. Πολλές από τις λιμενικές υπηρεσίες υπόκεινται σε 
ασθενείς ανταγωνιστικές πιέσεις λόγω περιορισμών πρό-
σβασης στην αγορά.

ii. Τα μονοπώλια και τα ολιγοπώλια, παρόλο που δικαι-
ολογούνται σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να οδηγή-
σουν σε καταχρήσεις της αγοράς.

iii. Σε ορισμένους λιμένες, οι χρήστες αντιμετωπίζουν 
υψηλό διοικητικό φόρτο λόγω έλλειψης συντονισμού 
εντός των λιμένων.

iv. Ασαφείς χρηματοοικονομικές σχέσεις μεταξύ των 
δημόσιων αρχών, των λιμενικών αρχών και των παροχών 
λιμενικών υπηρεσιών.

v. Περιορισμένη αυτονομία των λιμένων ως προς τον 
καθορισμό τελών υποδομών και οι αδιαφανείς δεσμοί 

με το κόστος που συνδέεται με την πρόσβαση στις λι-
μενικές υποδομές.

Η λιμενική βιομηχανία, και ειδικά ορισμένες από τις 
υπηρεσίες που την απαρτίζουν, προσομοιάζουν, ως προς 
ορισμένα χαρακτηριστικά, με τις λεγόμενες βιομηχανίες 
δικτύου, όπως η λειτουργία εξειδικευμένης υποδομής, 
υψηλό κόστος ενέργειας και dejure ή defacto μονοπώ-
λια. Υπό το πρίσμα του ανταγωνισμού, και πιθανώς ένας 
από τους βασικούς παράγοντες που συνεισέφεραν στη 
διαδικασία απελευθέρωσης των σχετικών αγορών τόσο 
χρονικά όσο και στο εύρος πεδίου υπαγωγής, αφορά στη 
δυνατότητα μιας στρατηγικά τοποθετημένης εταιρίας 
λειτουργίας λιμένα να μπορεί να εκμεταλλευθεί τόσο 
την υποδομή όσο και να ελέγξει την αγορά – ακόμα 
και να παρέχει η ίδια ή να υποπαραχωρεί ένα μεγάλο 
εύρος λιμενικών υπηρεσιών. Σε σύγκριση με βιομηχα-
νίες δικτύου, όπως η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και 
ο σιδηρόδρομος, στις οποίες συντελέστηκαν δομικές 
αλλαγές λόγω της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
η απελευθέρωση του κλάδου των λιμενικών υπηρεσιών 
αποτέλεσε μια ιδιαίτερα μακροχρόνια διαδικασία που 
διήρκεσε περί τα 20 έτη.

3. Ο Κανονισμός 2017/352
Κάθε δράση που λαμβάνει χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊ-

κής Κοινότητας βασίζεται στις Συνθήκες, οι οποίες απο-
τελούν δεσμευτικές συμφωνίες ανάμεσα στα κράτη-μέ-
λη. Αυτές θέτουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
τους κανόνες λειτουργίας για όλους τους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς, τους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και την 
εν γένει σχέση ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα 
Μέλη της. Αποτελούν το βασικό, πρωτογενές δίκαιο, ενώ 
το σώμα δικαίου που προκύπτει εξ αυτών, είναι το δευτε-
ρογενές, ήτοι οι νομοθετικές πράξεις που υιοθετούνται 
κατ’ ακολουθίαν νομοθετικών διαδικασιών, όπως αυτές 
διατυπώνονται στις Συνθήκες. Οι Κανονισμοί αποτελούν 
μια κατηγορία δεσμευτικών, καθ’ ολοκληρίαν, νομοθε-
τικών πράξεων, οι οποίες τυγχάνουν αυτομάτου και 
αμέσου εφαρμογής σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με το που τίθενται σε ισχύ, χωρίς την προϋπό-
θεση ενσωμάτωσης στην εθνική νομοθεσία.

Κάθε οικονομικό σύστημα οφείλει να διασφαλίζει την 
ελεύθερη συμμετοχή οιουδήποτε δρώντα στον ανταγω-
νισμό. Ο γενικός αυτός κανόνας συνεπικουρείται από το 
γεγονός ότι η ουσία του έγκειται στη διαδικασία εκείνη 
που επιβάλλει ευταξία στην αγορά και χαρακτηρίζεται 
από παράλληλες προσπάθειες των ανταγωνιζομένων 
με την προσφορά καλύτερων τιμών και όρων. Συνεπώς, 
μέτρα για την ενίσχυση του ανταγωνισμού μπορεί να 
δικαιολογούνται από ορθούς οικονομικούς λόγους, 
όπως για παράδειγμα η πρόληψη δυσλειτουργιών της 
αγοράς, η εποπτεία των δημόσιων πόρων και αγαθών, 
η ανεπαρκής ή ασύμμετρη πληροφόρηση, αλλά και από 
θέματα που αφορούν στην υγεία, στην ασφάλεια και 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Η αναγκαιότητα 
ανοίγματος αγορών στη ροή αγαθών, υπηρεσιών και 
κεφαλαίων αποτελεί κινητήρια δύναμη, εμπερικλείουσα 
μία έντονη ανάγκη για κανονιστική μεταρρύθμιση. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο νομοθέτης προσπαθεί να ενισχύσει τον 
ανταγωνισμό και να δημιουργήσει τις κατάλληλες συν-
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θήκες στην αγορά, απαγορεύοντας ή θέτοντας όρια σε 
ορισμένες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας και 
συναλλαγών που αποτελούν φραγμούς. Σε κάθε περί-
πτωση ο ανταγωνισμός δύναται να αποτελέσει το μέσο 
που μπορεί να παρέχει τα εχέγγυα για να λειτουργήσει 
μία αγορά αποτελεσματικά με οφέλη για τους χρήστες 
και τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, παρέχοντας υψηλής 
ποιότητας αγαθά, και καινοτόμες υπηρεσίες.

Υπό το πρίσμα αυτό, το 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και το Κοινοβούλιο ψήφισαν τον κανονισμό –ορόσημο 
για την ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία– 352/2017 ανα-
φορικά με τη θέσπιση ενός πλαισίου σχετικού με την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, σε ισχύ από 
την 24η Μαρτίου 2019, με στόχο, αφενός την αποτροπή 
της πρόσθετης επιβάρυνσης των λιμένων που ήδη λει-
τουργούν αποτελεσματικά, και αφετέρου τη δημιουργία 
κατάλληλων προϋποθέσεων έτσι ώστε οι λοιποί λιμένες 
να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις διαρθρωτικές τους 
δυσκολίες.

Συνοπτικά, ο Κανονισμός σκοπεί στην απελευθέρω-
ση στον ανταγωνισμό της αγοράς παροχής λιμενικών 
υπηρεσιών και εισάγει όρους χρηματοοικονομικής δια-
φάνειας στους λιμένες. Απώτερος στόχος η δημιουργία 
ενός φιλοεπενδυτικού κλίματος στους λιμένες, που με 
την σειρά του θα συμβάλλει στην μείωση του κόστους 
για τους χρήστες και στην προώθηση φιλικών προς το 
περιβάλλον μέσων μεταφοράς (ναυτιλία μικρών αποστά-
σεων, εσωτερικές πλωτές μεταφορές κ.ά.). Επιπρόσθετα 
προωθεί την καθιέρωση ενός σαφούς πλαισίου διατάξε-
ων διαφανών και δίκαιων σχετικών με τη χρέωση λιμε-
νικών υποδομών και υπηρεσιών οι οποίες δεν εισάγουν 
διακρίσεις και στοχεύουν στην διασφάλιση ενός πλαισί-
ου λιμενικής πολιτικής πλήρως συμμορφωμένου με τους 
κανόνες του ανταγωνισμού. Ο Κανονισμός εφαρμόζεται 
στους θαλάσσιους λιμένες του διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), δίνοντας όμως στα κράτη-μέλη 
την δυνατότητα να αποφασίσουν αν θα συμπεριληφθούν 
και άλλοι θαλάσσιοι λιμένες του ολοκληρωμένου δικτύ-
ου που βρίσκονται στις εξόχως απόκεντρες περιοχές. 
Περαιτέρω, δίδεται η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να μην 
εφαρμόσουν τον Κανονισμό κοινοποιώντας την σχετική 
τους απόφαση στην Επιτροπή αναφορικά με λιμένες οι 
οποίοι ενδέχεται να υποστούν δυσανάλογη διοικητική 
επιβάρυνση καθώς η ετήσια εμπορευματική κίνησή τους 
δεν δικαιολογεί την πλήρη εφαρμογή του κανονισμού.

Ο Κανονισμός εφαρμόζεται στην παροχή των ακό-
λουθων κατηγοριών λιμενικών υπηρεσιών, είτε εντός 
της ζώνης του λιμένα είτε στην πλωτή οδό πρόσβασης 
προς τον λιμένα:

α΄ Εφοδιασμός με καύσιμο 
β΄ Διακίνηση φορτίων 
γ΄ Πρόσδεση
δ΄ Υπηρεσίες επιβατών
ε΄ Συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου
στ΄ Πλοήγηση
ζ΄ Ρυμούλκηση
η΄ Βυθοκόρηση.
Ο Κανονισμός καθιστά σαφές ότι η μετάβαση σε μία 

ανταγωνιστική, διαφανή αγορά λιμενικών υπηρεσιών, 

με όλα τα οφέλη που οι ιδιότητες αυτές προσδίδουν σε 
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο Κράτους, από την αύξηση 
των επενδύσεων και των θέσεων εργασίας, χρήζει ειδι-
κών χειρισμών και αναπροσαρμογών σε θέματα οργά-
νωσης του τομέα. Η εξασφάλιση ενός πλαισίου για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών καθώς και η εξασφάλιση 
ενός κατάλληλου πλαισίου για την προσέλκυση των απα-
ραίτητων επενδύσεων σε όλους τους θαλάσσιους λιμέ-
νες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, αποτελούν 
τους πυλώνες επί των οποίων έχει δομηθεί ο Κανονισμός, 
με συνέπεια την επιταγή για απρόσκοπτη εφαρμογή του 
από τα κράτη-μέλη. Ο Κανονισμός προετοιμάζει την οδό 
και παρέχει κατευθύνσεις για τη θέση σε εφαρμογή και 
τη σταδιακή υλοποίηση ενός συνόλου δράσεων με σκο-
πό τη δημιουργία ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών 
με ευνοϊκούς όρους και ενός ανοικτού, ανταγωνιστικού 
περιβάλλοντος, σε ένα πολυεπίπεδα δομημένο τομέα 
δράσης, χαρακτηριζόμενος από την παρουσία πολλών 
δρώντων σε επιμέρους αγορές λιμενικών υπηρεσιών, με 
διαφορετικά modus operandi.

Ο Κανονισμός ενσωματώνει ένα κεντρικό πλέγμα 
κανόνων κυβερνητικής, υπερέχον του εθνικού δικαίου, 
εντός του οποίου όλα τα επερχόμενα κανονιστικά κεί-
μενα και ρυθμιστικές αποφάσεις θα πρέπει να κείτονται, 
αλλά και να εξειδικεύσουν, ερειδόμενα στην αρχή της 
υπεροχής του Ευρωπαϊκού δικαίου. Στο πλαίσιο τούτο, 
ο ευρωπαίος νομοθέτης στο προοίμιο του Κανονισμού 
πραγματοποιεί απευθείας αναφορά στις γενικές αρχές 
των Συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με 
τις οποίες οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει 
να είναι ελεύθεροι να παράσχουν τις υπηρεσίες τους 
σε θαλάσσιους λιμένες που εμπίπτουν στον Κανονισμό. 
Ωστόσο, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα η εν λόγω 
ελευθερία να ασκείται υπό ορισμένους όρους.

Ειδικότερα, ο Κανονισμός κάνει αναφορά σε μία σω-
ρεία κομβικών ζητημάτων, μεταξύ των οποίων η Αρχή 
επισημειώνει ειδικότερα τα εξής:

α. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, θα πρέπει να 
έχει την δυνατότητα να απαιτεί από τους παρόχους λι-
μενικών υπηρεσιών να είναι σε θέση να αποδείξουν ότι 
πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη δέουσα εκτέ-
λεση της υπηρεσίας. Οι ελάχιστες αυτές απαιτήσεις θα 
πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς προσδιορισμένη 
δέσμη προϋποθέσεων, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές είναι 
διαφανείς, αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι 
αναλογικές και σχετικές με την παροχή της λιμενικής 
υπηρεσίας, θα πρέπει να συμβάλλουν στην υψηλή ποι-
ότητα των λιμενικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν εμπόδια στην αγορά.

β. Οι πάροχοι λιμενικών υπηρεσιών, κατόπιν σχετικού 
αιτήματος του διαχειριστικού φορέα του λιμένα, να είναι 
σε θέση να αποδεικνύουν την ικανότητα τους να εξυπη-
ρετούν έναν ελάχιστο αριθμό σκαφών, διαθέτοντας το 
απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό. Οι πάροχοι υπη-
ρεσιών θα πρέπει να εφαρμόζουν τις σχετικές διατάξεις 
και τους σχετικούς κανόνες, μεταξύ δε αυτών το εφαρ-
μοστέο εργατικό δίκαιο, τις ισχύουσες συλλογικές συμ-
βάσεις και τις ποιοτικές απαιτήσεις του οικείου λιμένα.
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γ. Επειδή οι λιμένες αποτελούνται από περιορισμένες 
γεωγραφικές περιοχές, ο αριθμός των παροχών λιμενι-
κών υπηρεσιών θα μπορούσε, σε ορισμένες περιπτώ-
σεις, να υπόκειται σε περιορισμούς που σχετίζονται με 
τη σπανιότητα της γης ή της παράκτιας ζώνης, τα χα-
ρακτηριστικά των λιμενικών υποδομών ή τη φύση της 
λιμενικής κυκλοφορίας ή την ανάγκη να εξασφαλίζονται 
η ασφάλεια, η προστασία και η περιβαλλοντική βιωσι-
μότητα των λιμενικών εργασιών. Κάθε περιορισμός του 
αριθμού των παροχών λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει 
να αιτιολογείται με σαφείς και αντικειμενικούς λόγους 
και να μην δημιουργεί δυσανάλογα εμπόδια στην αγο-
ρά. Εάν δεν ισχύει παρέκκλιση ανταγωνιστικής αγοράς, 
κάθε πρόθεση να περιοριστεί ο αριθμός των παροχών 
λιμενικών υπηρεσιών θα πρέπει να δημοσιεύεται εκ των 
προτέρων από τον διαχειριστικό φορέα του λιμένα ή την 
αρμόδια αρχή και να δικαιολογείται πλήρως, προκειμέ-
νου να παρέχεται στα ενδιαφερόμενα μέρη η δυνατό-
τητα να διατυπώσουν παρατηρήσεις.

δ. Ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα ή η αρμόδια 
αρχή θα πρέπει να δημοσιεύουν, μεταξύ άλλων στο δι-
αδίκτυο και, κατά περίπτωση, στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πρόθεση τους να κινήσουν 
διαδικασία επιλογής για την παροχή λιμενικής υπηρεσί-
ας. Τέτοια δημοσίευση θα πρέπει να περιέχει πληροφορί-
ες για τη διαδικασία επιλογής, την προθεσμία υποβολής 
προσφορών, τα σχετικά κριτήρια ανάθεσης καθώς και 
για το πώς μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στα συναφή 
έγγραφα που απαιτούνται για τη σύνταξη της αίτησης.

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι σε πολλούς λιμένες, 
η πρόσβαση στην αγορά για παρόχους υπηρεσιών δι-
ακίνησης φορτίων και υπηρεσιών επιβατών χορηγείται 
μέσω δημόσιων συμβάσεων. Το Δικαστήριο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης επιβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές, όταν 
συνάπτουν αυτές τις συμβάσεις, δεσμεύονται από τις 
αρχές της διαφάνειας και της αποφυγής των διακρίσεων. 
Όσον δε αφορά στις αγορές παροχής υπηρεσιών του 
εν λόγω Κανονισμού, λαμβανομένου υπόψη του περι-
ορισμένου χρονικού ορίζοντα εφαρμογής του, το έργο 
της Αρχής, ως προς την αποτίμηση της κατάστασης των 
υπαγομένων στον Κανονισμό αγορών, ευρίσκεται ακόμα 
εν εξελίξει.

Τέλος, στα άρθρα 12 και 13 του Κανονισμού πραγμα-
τοποιείται αναφορά στα τέλη λιμενικών υπηρεσιών και 
λιμενικών υποδομών αντίστοιχα. Σύμφωνα με τις δια-
τάξεις των εν λόγω άρθρων, η δομή και το επίπεδο των 
τελών λιμενικών υποδομών προσδιορίζονται ανάλογα 
με την εμπορική στρατηγική και τα επενδυτικά σχέδια 
του λιμένα και συμμορφώνονται προς τους κανόνες του 
ανταγωνισμού, πληρώντας κατά περίπτωση τις γενικές 
απαιτήσεις που καθορίζονται στο πλαίσιο της γενικής 
πολιτικής κάθε κράτους μέλους για τους λιμένες. Επιπρό-
σθετα, ορίζεται ρητά ότι γίνεται αποδεκτή η διαμόρφω-
ση ειδικών τελών λιμενικών υποδομών που συνδέονται 
με την αποτελεσματικότερη χρήση των λιμενικών υπο-
δομών, τη ναυτιλία μικρών αποστάσεων (εδ. 49 προοι-
μίου), τις υψηλότερες περιβαλλοντικές επιδόσεις. Για το 
σκοπό αυτό, τα τέλη λιμενικών υποδομών δύνανται να 
λαμβάνουν υπόψη το εξωτερικό κόστος (εσωτερίκευση 

εξωτερικού κόστους), ενώ πραγματοποιείται και πρόβλε-
ψη (εδ. 52 προοιμίου) να ζητείται τακτικά η γνώμη των 
χρηστών των λιμένων και άλλων εμπλεκομένων σχετικά 
με κομβικά ζητήματα, που σχετίζονται με την ορθή ανά-
πτυξη του λιμένα, την πολιτική του περί χρεώσεων, την 
απόδοση του και την ικανότητα του να προσελκύει και 
να δημιουργεί οικονομικές δραστηριότητες.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Αρχή επισημαίνει την ανάγκη 
ομοιόμορφης εφαρμογής του Κανονισμού, με βάση την 
αρχή της ισονομίας, τις αρχές του δικαίου του ανταγωνι-
σμού, και με προσεκτική εξέταση όλων των προγραμμα-
τιζόμενων μέτρων, με στόχο την αποφυγή της παροχής 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ή συναφών έμμεσων 
ωφελημάτων σε λιμένες και παρόχους που θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν σε στρεβλώσεις της λειτουργίας των 
σχετικών αγορών. Ως εκ τούτου, η Αρχή αναγνωρίζει 
τη σημαντικότητα των σχετικών εργαλείων και μεθο-
δολογιών ελέγχου και κινείται προς την κατεύθυνση 
ανάπτυξης των.

4. Η Ρυθμιστική Αρχή και ο Κανονισμός 2017/352
Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων συστήθηκε το Μάιο 

του 2014, σύμφωνα με τους ν. 4150/2013, ν. 4254/2014 και 
ν. 4258/2014 ως αυτοτελής υπηρεσία, υπό την εποπτεία 
του ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας, με διοικητική και 
οικονομική αυτοτέλεια. Σύμφωνα με τον ν. 4389/2016, το 
Μάιο του 2016, μετατράπηκε σε Ανεξάρτητη Διοικητική 
Αρχή, αναφερόμενη στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφά-
νειας της Βουλής των Ελλήνων. Η αποστολή της Αρχής 
περιλαμβάνει την επίβλεψη, ρύθμιση και τήρηση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτι-
κών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος. Τα άρ-
θρα 112-114 του ν. 4389/2016 παρέχουν στην Αρχή μια 
σειρά αρμοδιοτήτων, μεταξύ των οποίων: α) Την έκδοση 
κανονιστικών πράξεων, β) την άσκηση των συμβατικών 
δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο των 
συμβάσεων παραχώρησης, γ) το χειρισμό καταγγελιών 
σε σχέση με τον ανταγωνισμό των λιμενικών υπηρεσιών, 
δ) την επίλυση των διαφορών μεταξύ των λιμένων και 
των χρηστών των λιμένων, δ) τη θέσπιση μεθοδολογιών 
χρέωσης λιμένων, ε) τη λήψη προσωρινών μέτρων σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και επιθεωρήσεων, σε 
συνεργασία με τα δικαστικά όργανα.

Τη δημιουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων υπαγό-
ρευσαν οι κάτωθι σοβαροί λόγοι: α) η ανάγκη παρακο-
λούθησης, ελέγχου και εμπλουτισμού της Ευρωπαϊκής 
εμπειρίας με περιπτώσεις ολικών παραχωρήσεων δη-
μοσίων λιμένων και Λιμενικών Αρχών, β) η ανάγκη για 
μείωση της αβεβαιότητας και ενίσχυση της συνέπειας 
και συνέχειας, διοικητικής αλλά και στην διαχείριση και 
παρακολούθηση εξειδικευμένων συμβάσεων ολικής πα-
ραχώρησης αλλά και επί μέρους υπο-παραχωρήσεων 
δομών και παραγωγής ορισμένων λιμενικών υπηρεσιών 
από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου, γ) η ανάγκη 
για ρυθμιστική αντιμετώπιση της πρόσβασης, των χρε-
ώσεων και της απόδοσης των λιμένων σε σχέση με απαι-
τούμενα επίπεδα εξυπηρέτησης των χρηστών των λιμε-
νικών υπηρεσιών, δ) η ανάγκη για εξειδικευμένη γνώση 
και επικέντρωση τόσο για ex-post διερεύνηση θεμάτων 
ανταγωνισμού σε σχέση με τις λιμενικές υπηρεσίες, αλλά 
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και για πρόληψη αστοχιών της αγοράς, διά της παραβά-
σεως των νόμιμων και συμβατικών υποχρεώσεων των 
διαχειριστών των λιμένων, και στρεβλώσεων σχετικά 
με την αγορά παροχής λιμενικών υπηρεσιών, καθώς και 
αποτροπή υπέρμετρων παρεμβάσεων, ε) η ανάγκη για 
εξειδικευμένη, πολυεπίπεδη γνώση (οικονομική, τεχνι-
κή και νομική) και επικέντρωση τόσο όσον αφορά την 
ex-ante ρύθμιση της αγοράς των λιμενικών υπηρεσιών 
ανεξαρτήτως δομής ή του χαρακτήρα ως δημοσίου ή 
ιδιωτικού φορέα, στ) τη γνωμοδότηση επί ειδικότερων 
ζητημάτων για τις λιμενικές υπηρεσίες και για κάθε θέμα 
αρμοδιότητάς της.

Όσον, δε, αφορά στις αρμοδιότητές της, σύμφωνα 
με την παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 4389/2016, αυτές 
ορίζονται ως εξής: «1. Η Ρ.A.A. έχει την αρμοδιότητα να 
λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκό-
μενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή 
των όρων και διατάξεων των Συμβάσεων Παραχώρη-
σης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των 
κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου 
εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους χρημα-
τοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώ-
σεων 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) 
αριθμ. 2017/352 (157/1), γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και 
συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
συμπεριλαμβανομένου του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων λιμενικών 
υποδομών και υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης πα-
ροχής δημόσιας υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό 
τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμ-
φωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης και τη νομοθεσία 
περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών υπηρεσι-
ών, 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 πα-
ραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε 
κάθε θέμα αρμοδιότητας της, ε) […], στ) […]» και σύμ-
φωνα με τη παρ. 2 του ίδιου άρθρου. «2. Περαιτέρω, 
η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: α) την επεξεργασία και πρό-
ταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
των αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα 
αρμοδιότητας της, β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάϋε 
συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων 
για κάθε θέμα αρμοδιότητας της, γ) […], δ) […], ε) […]».

Ειδικότερα για τον Κανονισμό, κατόπιν της αποστο-
λής της γνώμης της Αρχής, δυνάμει της αποφάσεως 
96/2019, εκδόθηκε η αριθμ. 3000.0/51279/2019 από-
φαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ 2896/τ.Β΄/5-7-2019), με στόχο τη συμμόρφωση της 
εσωτερικής έννομης τάξης στις διατάξεις του Κανονι-
σμού και την υιοθέτηση ενός πλήρους συστήματος κυ-
ρώσεων, επιβαλλόμενων σε περιπτώσεις παραβάσεων 

των διατάξεων του (βλ. άρθρο 16 του Κανονισμού), με 
βάση την οποία, η Αρχή με αιτιολογημένη απόφαση 
της, επιβάλλει τις προβλεπόμενες ποινές και κυρώσεις 
κατά φορέων διαχείρισης λιμένων και παροχών λιμε-
νικών υπηρεσιών. Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις κατηγο-
ριοποιούνται σε χρηματικές κυρώσεις υψηλής, μέσης 
και χαμηλής βαρύτητας και σε μέτρα αποκατάστασης. 
Για την κατηγοριοποίηση των ανωτέρω κυρώσεων, ελή-
φθη υπόψη η βαρύτητα και τύπος της κάθε παράβασης, 
η φύση της παραβιαζόμενης, ουσιαστικής ή διαδικα-
στικής, διάταξης του Κανονισμού, η χρονική διάρκεια 
των αποτελεσμάτων, που επιφέρουν, και η διατήρηση 
παρατεταμένης κατάστασης αντίθετης προς τον Κανο-
νισμό. Οι κυρώσεις αυτές δεν αποκλείουν την επιβολή 
και άλλων, περαιτέρω, κυρώσεων, μέτρων ή/και ποινών, 
βάσει της εκάστοτε ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομοθεσίας. Επιπρόσθετα η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων 
ορίστηκε και ως αρμόδια εθνική Αρχή για την εξέταση 
ενδικοφανών προσφυγών κατά αποφάσεων (Άρθρο 18 
του Κανονισμού), και για το άρθρο 17 του Κανονισμού 
από κοινού αρμόδια με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής.

5. Σκοποί της Επικοινωνίας
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η Επικοινωνία/Ανακοίνωση ως κανονιστικό 
κείμενο αποτελεί ένα εκ των ευρέως διαδεδομένων 
εργαλείων ηπίου δικαίου (softlaw), τα οποία χρησιμο-
ποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση καταστά-
σεων και εξελίξεων ενδιαφέροντος, τον εντοπισμό και 
αξιολόγηση ζητημάτων, και την παρουσίαση τομεακών 
πολιτικών (policies) και πρωτοβουλιών. Με την Επικοινω-
νία, η Κοινότητα ή ο φορέας σε εθνικό επίπεδο, δύναται 
επιπρόσθετα να αποσαφηνίσει θέματα που αφορούν 
σε ενεστώσες πολιτικές ή να παράσχει ένα πλαίσιο εξει-
δίκευσης και ερμηνείας της εκάστοτε πρωτοβουλίας, 
κατάστασης ή πρόκλησης. Επιπροσθέτως, η Επικοινωνία 
μπορεί να αναφέρεται ή/και να σχηματοποιεί μέτρα και 
προγραμματισμούς σε θέματα οργάνωσης αναφορικά 
με την εσωτερική συστηματοποίηση, ή σε άλλα τεχνικά 
ζητήματα. Έγγραφα, όπως η Επικοινωνία διευκολύνουν 
τις υφιστάμενες ρυθμιστικές πολιτικές, συνδράμοντας με 
προστιθέμενη αξία κατά τρόπο πιο επιβοηθητικό, αλλά 
και αποτελεσματικό στην πλησμονή πιο γενικευμένων 
και αφηρημένων νομικών κανόνων και επιταγών.

Στο πλαίσιο της ρύθμισης, και δη σε έναν εξειδικευμέ-
νο τομέα όπως αυτός των λιμενικών υπηρεσιών, η συνει-
σφορά στη διαμόρφωση μίας εθνικής θέσης προς την κα-
τεύθυνση της εφαρμογής της υπερεθνικής νομοθεσίας, 
που να συνάδει με τις επιταγές της πολιτικής (policy) της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αλλά και των διεθνών κανόνων 
που διέπουν τη ναυτιλία, αποτελεί ένα σύνθετο corpus 
operandi, το οποίο περιλαμβάνει επιμέρους διαδικασίες 
χάραξης τακτικών και λήψης αποφάσεων. Ιδωμένης υπό 
αυτού του πρίσματος, η Επικοινωνία αποτελεί ένα από τα 
ρυθμιστικά εργαλεία με τα οποία δύναται ένας φορέας 
να ασκήσει με βάση την αρχή της διαφάνειας ρυθμιστική 
εξουσία σε εθνικό επίπεδο, να αξιολογήσει διαδικασίες, 
να επιστήσει την αναγκαιότητα συμμόρφωσης όλων των 
δρώντων παραγόντων που συμμετέχουν στον τομέα, να 
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σκιαγραφήσει πιθανές ερμηνευτικές δυσκολίες ή ζητή-
ματα υλοποίησης, εφαρμογής και ενσωμάτωσης κοινοτι-
κού και υπερεθνικού δικαίου με υποχρεωτική εφαρμογή 
στην εθνική έννομη τάξη δεδομένης της φύσης του ως 
ius cogens, καθώς και εθνικού δικαίου.

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ούσα εποπτεύουσα Αρχή, 
επιφορτισμένη με το λειτούργημα της παρακολούθη-
σης της τήρησης των υποχρεώσεων των δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος 
λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, 
ευρωπαϊκής και εθνικής, ιδίως σε σχέση με Δημόσιες 
Συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης και τους κανόνες 
ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 2017/352 
(L 57/1), προτίθεται με την παρούσα Επικοινωνία:

i. Να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις απαι-
τήσεις της εφαρμογής του Κανονισμού.

ii. Να επισημειώσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ισότι-
μων όρων ανταγωνισμού σε εθνικό επίπεδο.

iii. Να τονίσει ότι η ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και 
η ελκυστικότητα των θαλάσσιων μεταφορών μπορεί να 
επιτευχθεί μόνο μέσω παροχής λιμενικών υπηρεσιών 
που είναι διαθέσιμες, αποδοτικές και αξιόπιστες.

iv. Να συμβάλλει προς αρμόδιες Αρχές και Θεσμούς για 
την ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού στις μεταφο-
ρές διά μέσω των λιμένων, και εν γένει στην εφοδιαστική 
αλυσίδα.

v. Να συμμετάσχει στη διαμόρφωση και εξέλιξη των 
ευρωπαϊκών διαδρόμων που αφορούν στην Ελλάδα.

vi. Να επισημάνει την ανάγκη διαφάνειας της δημόσιας 
χρηματοδότησης και των λιμενικών τελών, την ανάγκη 
απλούστευσης των διοικητικών διαδικασιών και της ελευ-
θερίας –με τη δυνατότητα θέσπισης περιορισμών, όταν 
υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη και μη αντίθεση με τους 
κανόνες ανταγωνισμού– παροχής λιμενικών υπηρεσιών.

νii. Να καταδείξει το γεγονός ότι, δεδομένης της πολυ-
πλοκότητας του εν θέματι αντικειμένου, προϋπόθεση για 
την επιτυχή ενσωμάτωση και εφαρμογή των Κοινοτικών 
επιταγών με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς δια-
κρίσεις, αποτελεί η ύπαρξη στην εσωτερική έννομη τάξη 
κανόνων δικαίου, διατυπωμένων με σαφήνεια, διαφάνεια 
και διαύγεια, έτσι ώστε να καθίστανται κατανοητοί και 
να χαίρουν εφαρμοστικότητας.

viii. Να υπογραμμίσει προκλήσεις στην εφαρμογή του 
Κανονισμού.

ix. Να εντοπίσει σημεία που χρειάζονται εξειδίκευση, 
να σκιαγραφήσει πιθανές ερμηνευτικές δυσκολίες και να 
προτείνει τρόπους και μέσα κανονιστικής εξειδίκευσης.

x. Να επιστήσει την αναγκαιότητα συμμόρφωσης όλων 
των δρώντων που σχετίζονται με την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών στις διατάξεις του Κανονισμού.

xi. Να τονίσει την ανάγκη συνεργασίας για την βέλτιστη 
εκπλήρωση των σκοπών του Κανονισμού και να παρά-
σχει ένα μηχανισμό συνεργιστικής προσέγγισης μεταξύ 
όλων όσων συμμετέχουν στο πεδίο που εμπίπτει στην 
κανονιστική αρμοδιότητα του Κανονισμού και πρακτι-
κών σχετικών με όλα τα τεχνικά ζητήματα που άπτονται 
των ρυθμίσεών του.

xii Να ενθαρρύνει καινά διευκολύνει την καλύτερη 
δυνατή υιοθέτηση εφαρμοστέων μέτρων, κανόνων και 
προτύπων σε θέματα αφορώντα στην εφαρμογή του 
Κανονισμού.

xiii. Να αναδείξει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κα-
τάστασης υπό το πρίσμα της ρύθμισης και όπως αυτή 
εξελίσσεται δυναμικά μέσω της ευρωπαϊκής και εθνικής 
νομολογίας.

Κατά συνέπεια, η εκπόνηση της παρούσας Επικοι-
νωνίας στα προρρηθέντα πλαίσια αποτελεί ένα από τα 
εργαλεία, με τα οποία δύναται ένας φορέας, και εν προ-
κειμένω η Αρχή, ο οποίος ασκεί ρυθμιστική εξουσία και 
αποτελεί οιονεί δικαιοδοτικό όργανο, να αξιολογήσει την 
έκταση της κανονιστικής εφαρμοστικότητας σε εθνικό 
επίπεδο, να προτείνει λύσεις, και να διατιμήσει τη δια-
δικασία λήψης αποφάσεων στα πλαίσια εφαρμογής του 
εν λόγω Κανονισμού.

6. Πεδίο εφαρμογής του Κανονισμού και ρυθμιστικές 
εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο

Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 4 (Αντικείμενο και πεδίο 
εφαρμογής) του Κανονισμού προβλέπεται ότι: «Ο πα-
ρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλους τους θαλάσσιους 
λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, όπως 
απαριθμούνται στο παράρτημα II του κανονισμού (ΕΕ) 
αριθμ. 1315/2013» Σύμφωνα με το Παράρτημα II του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1315/2013 στο Κεντρικό Δίκτυο 
περιλαμβάνονται πέντε ελληνικοί λιμένες: Ηγουμενίτσα, 
Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Πειραιάς. Στο εκτε-
ταμένο Δίκτυο περιλαμβάνονται είκοσι λιμένες: Βόλος, 
Ελευσίνα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κατάκολο, Κέρκυρα, 
Κυλλήνη, Λαύριο (Σούνιο), Μύκονος, Μυτιλήνη, Νάξος, 
Πάρος, Ραφήνα, Ρόδος, Σαντορίνη, Σκιάθος, Σύρος, Χαλ-
κίδα, Χανιά και Χίος.

Ακολούθως παρουσιάζονται ανά υπηρεσία του Κα-
νονισμού: α) ορισμοί και πλαίσιο, β) η γενικότερη κατά-
σταση της εθνικής αγοράς από πλευράς ανταγωνισμού, 
γ) το κατά πόσον η υπηρεσία έχει απασχολήσει την Αρχή, 
και δ) τυχόν άλλα σημεία ενδιαφέροντος σε εθνικό ή 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του τομέα της παροχής 
των λιμενικών υπηρεσιών, της προστασίας των παρο-
χών των εν λόγω υπηρεσιών από αβεβαιότητες στην 
αγορά, της δημιουργίας ενός κλίματος πιο ευνοϊκού για 
να καταστούν οι επενδύσεις πιο αποδοτικές, στις ελά-
χιστες προϋποθέσεις που μπορούν να επιβληθούν για 
την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος, 
των περιπτώσεων όπου ο αριθμός των παροχών είναι 
δυνατόν να περιοριστεί, ο Κανονισμός θέτει τις βάσεις 
για ένα δομημένο πλαίσιο λειτουργίας με βάση της αρχές 
της ασφάλειας δικαίου και της διαφάνειας. Στο πλαίσιο 
αυτό, η Αρχή επισημαίνει ότι η ομαλή συνέχεια στην πα-
ροχή των σχετικών υπηρεσιών, αποτελεί θεμελιώδους 
σημασίας ζήτημα, για λόγους υπέρτατου δημοσίου συμ-
φέροντος όπου εν προκειμένω είναι η προστασία του 
θαλασσίου, οικιστικού και νησιωτικού περιβάλλοντος, 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ελληνικού Συντάγματος.

Ο Κανονισμός 352/2017, πλέον του ότι αποτελεί την 
πρώτη ευρωπαϊκή κανονιστική πράξη ρύθμισης των λι-
μενικών υπηρεσιών φέρει ένα πρόσθετο ειδικό βάρος: 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ53596 Τεύχος B’ 4833/04.11.2020

πληροί τις νομοτεχνικές συνθήκες του εθνικού νόμου, 
αλλά είναι και ευρύτερο από αυτόν – εξάλλου η έννοια 
του «νόμου» είναι μία έννοια που ελλείπει στην ευρω-
παϊκή δικαιοταξία. Για την εγκυρότητά του, στην εγχώ-
ρια σφαίρα επιρροής, δεν απαιτείται μεταβατική πράξη 
ενσωμάτωσης του εθνικού νομοθέτη. Αυτό με τη σειρά 
του σημαίνει ότι δεσμεύει όχι μόνο το Κράτος ως νομι-
κό θεσμοθετημα, αλλά και τα δικαιοδοτικά όργανα, τη 
Διοίκηση, και τους ιδιώτες. Ως εκ τούτου, ο Κανονισμός, 
ως η κατ’ εξοχήν νομοθετική πράξη στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση χαίρουσας άμεσης εφαρμογής, δεν ισχύει μόνο 
για τα κράτη-μέλη, αλλά και στα κράτη-μέλη. Ειδικότερα, 
τα δικαιοδοτικά όργανα, οφείλουν να εφαρμόζουν τους 
ίδιους τους κανονισμούς και να αφήνουν εκτός εφαρμο-
γής τυχόν αντιφατική εθνική νομοθεσία, δεδομένου ότι 
αποτελούν –χωρίς να απολύουσι τον χαρακτήρα τους ως 
κανόνων κοινοτικού δικαίου– αναπόσπαστο μέρος της 
ισχύουσας ενδοκρατικής νομοδικαιικής τάξης.

Όσον αφορά στο πεδίο εφαρμογής των επιμέρους κε-
φαλαίων του, δέον όπως σημειωθεί ότι στην εφαρμογή 
του Κεφαλαίου II «Παροχή Λιμενικών Υπηρεσιών» (άρ-
θρο 10) δεν υπάγονται οι υπηρεσίες διακίνησης φορτίου, 
υπηρεσίες επιβατών και η πλοήγηση. Η δε παράγραφος 2 
του άρθρου 10 διασαφηνίζει ότι τα κράτη-μέλη δύνανται 
να αποφασίσουν να εφαρμόσουν το κεφάλαιο II και το 
άρθρο 21 του Κανονισμού και στην πλοήγηση.

α΄ Εφοδιασμός με καύσιμο
Ως εφοδιασμός με καύσιμο νοείται, στα πλαίσια του 

Κανονισμού, η παροχή στερεών, υγρών ή αέριων καυσί-
μων ή οποιασδήποτε άλλης πηγής ενέργειας που χρησι-
μοποιείται για την πρόωση του πλοίου, καθώς και για τη 
γενική και ειδική παροχή ενέργειας επί του ελλιμενισμέ-
νου πλοίου (άρθρο 2, περ. 1 του Κανονισμού). Εκ πρώτης 
όψεως η εν λόγω αγορά σε εθνικό επίπεδο ήθελε θεω-
ρηθεί λειτουργούσα σε de jure ανταγωνιστικό πλαίσιο, 
και δεν έχει καταστεί αντικείμενο ερεύνης της Αρχής σε 
απόφαση ή γνωμοδότησή της, ούτε έχει μέχρι σήμερα 
η Αρχή έχει δεχθεί σχετική με την υπηρεσία καταγγελία.

β΄ Διακίνηση φορτίων
Ο Κανονισμός ως διακίνηση φορτίου ορίζει την ορ-

γάνωση και διακίνηση του φορτίου μεταξύ του πλοίου, 
που μεταφέρει το φορτίο, και της ξηράς, είτε πρόκειται 
για εισαγωγή, εξαγωγή ή διαμετακόμιση του φορτίου, 
συμπεριλαμβανομένων της επεξεργασίας, πρόσδεσης, 
λύσης, στοιβασίας, μεταφοράς και προσωρινής αποθή-
κευσης του φορτίου στον αντίστοιχο τερματικό σταθμό 
διακίνησης φορτίου που σχετίζονται άμεσα με τη μετα-
φορά του φορτίου, εξαιρουμένων όμως, εκτός εάν απο-
φασίσει διαφορετικά το κράτος-μέλος, της αποθήκευσης 
εμπορευμάτων, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευα-
σίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που 
σχετίζεται με το φορτίο (άρθρο 2, περ. 2).Στην Ελλάδα, 
η παροχή φορτοεκφορτωτικών εργασιών, ανεξαρτήτως 
αν τελούνται εντός λιμένα ή στην ενδοχώρα, ρυθμίζονται 
από τον ν. 4455/2017, ο οποίος ισχύει από τις 23-02-2017. 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου αυτού, ορίζονται 
οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου 
εντός λιμένα: «1.α […]. β. Ως […] η οργάνωση και διακί-

νηση των φορτίων μεταξύ των πλοίων που μεταφέρουν 
το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και 
εξαγωγή είτε για διαμετακόμιση του φορτίου, στην οποία 
συμπεριλαμβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προ-
σωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερ-
ματικό σταθμό μεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζε-
ται άμεσα με τη μεταφορά του φορτίου, με την εξαίρεση 
της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευ-
ασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέμενης αξίας που 
σχετίζεται με το διακινούμενο φορτίο (αποθηκευτικοί 
χώροι των εταιρειών), γ. […]». Στις δε φορτοεκφορτωτι-
κές εργασίες διακίνησης φορτίου προβαίνουν πρόσωπα 
«2. […] α. […] εφοδιασμένα με τη βεβαίωση της περίπτω-
σης α της παρ. 2 του άρθρου 3 […]. β. […]. γ. […]», και 
ανεξαρτήτως «[…] από το νομικό καθεστώς της χρήσης 
του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εμπορευμά-
των ή άλλων κινητών πραγμάτων […]», σύμφωνα με την 
περίπτωση α της παρ. 1 του άρθρου 1. Το νεότερο πλαί-
σιο, που εισήγαγε ο ν. 4455/2017 και οι εφαρμόζουσες 
υπουργικές αποφάσεις, προβλέπει για την άσκηση του 
επαγγέλματος φορτοεκφορτωτή ουδένα γεωγραφικό 
περιορισμό, ή εξάρτηση από το νομικό χαρακτηρισμό 
του τόπου όπου τελείται η φορτοεκφόρτωση. Πλέον, 
οι εφοδιασμένοι με τη βεβαίωση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. 
και με άδεια εισόδου σε λιμένα από την λιμενική αρχή 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε χώρο φορ-
τοεκφορτώσεως, και σε οποιοδήποτε λιμένα της χώρας. 
Αντίστοιχα, οι φορτοεκφορτωτικές υπηρεσίες δύνανται 
να παρέχονται απευθείας από φυσικά πρόσωπα (μέσω 
ατομικής άσκησης επαγγέλματος ή με σχέση εξαρτημέ-
νης εργασίας) αλλά και από ομάδες φυσικών προσώπων, 
ενώσεις προσώπων, ή επιχειρήσεις φορτοεκφορτώσεων. 
Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει την Αρχή σε 
διάφορες υποθέσεις, ενώ παράλληλα στο πλαίσιο δια-
βούλευσης της παρούσας έχουν αναφερθεί από φορείς 
ζητήματα ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας, αλλά 
και αδυναμίας επιλογής παροχών.

γ΄ Πρόσδεση
Ως υπηρεσίες πρόσδεσης έχει ορίσει ο ευρωπαίος νο-

μοθέτης τις υπηρεσίες προσόρμισης και αποπροσόρμι-
σης, συμπεριλαμβανομένης της μετατόπισης κατά μή-
κος της αποβάθρας, που απαιτούνται για την ασφαλή 
λειτουργία ενός πλοίου στον λιμένα ή στην πλωτή οδό 
πρόσβασης στον λιμένα (άρθρο 2, περ. 6 του Κανονι-
σμού), διέπεται από το άρθρο 2 παρ. 3α του ν. 4455/2017. 
Εκ πρώτης όψεως η εν λόγω αγορά σε εθνικό επίπεδο 
ήθελε θεωρηθεί λειτουργούσα σε dejure ανταγωνιστικό 
πλαίσιο. Η συγκεκριμένη υπηρεσία έχει απασχολήσει την 
Αρχή σε διάφορες υποθέσεις, οι οποίες όμως αφορούν 
κατά κύριο λόγο σε εμπορικούς λιμένες/ιδιωτικά τερμα-
τικά για ιδία χρήση και τουριστικούς, καθώς και μικτής 
χρήσεως λιμένες, εκτός του διευρωπαϊκού δικτύου. Στο 
πλαίσιο διαβούλευσης της παρούσας έχει αναφερθεί 
από φορείς ότι το πλαίσιο εφαρμόζεται με μη ενιαίο 
τρόπο στους ελληνικούς λιμένες, και ότι υπάρχουν πε-
ριπτώσεις στις οποίες δεν παρέχεται η υπηρεσία, καίτοι 
καταβάλλεται από το πλοίο το σχετικό τέλος πρόσδεσης/
προσορμίσεως.
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δ΄ Υπηρεσίες επιβατών
Υπηρεσίες επιβατών κατά τον Κανονισμό, θεωρούνται 

η οργάνωση και διακίνηση επιβατών, των αποσκευών 
τους και των οχημάτων τους μεταξύ του πλοίου και της 
ακτής και περιλαμβάνουν επίσης την επεξεργασία προ-
σωπικών δεδομένων και τη μεταφορά των επιβατών 
εντός του οικείου τερματικού σταθμού επιβατών. Η Αρχή 
ευρίσκεται σε στάδιο ανασκόπησης του σχετικού εθνικού 
νομοθετικού πλαισίου, έχει εξετάσει άπαξ θέμα που αφο-
ρά σε ζήτημα συμβατικής τάξης υπηρεσιών επιβατών σε 
λιμενικό τερματικό υδροπλάνων, ενώ παράλληλα εξετά-
ζει σχετικά αιτήματα/καταγγελίες από φορείς. Ζητήματα 
που τέθηκαν από φορείς στο πλαίσιο διαβούλευσης της 
παρούσας περιλαμβάνουν α) την ανάγκη θέσπισης ενός 
εθνικού πλαισίου, το οποίο να ρυθμίζει τις προϋποθέσεις 
παροχής υπηρεσιών στους λιμένες, λαμβάνοντας υπόψη 
τις ανάγκες των κρουαζιερόπλοιων, τις εξελίξεις στον 
κλάδο αυτό του θαλάσσιου τουρισμού και την αύξηση 
των διακινούμενων επιβατών, και β) την ανυπαρξία της 
υπηρεσίας διαχείρισης/μεταφοράς αποσκευών αυτής, 
καίτοι οι επιβάτες καταβάλλουν σχετικό τέλος.

ε΄ Συλλογή αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου
Στα πλαίσια του Κανονισμού ως συλλογή των αποβλή-

των πλοίου και καταλοίπων φορτίου νοείται η παραλαβή 
αποβλήτων πλοίων ή καταλοίπων φορτίου από οποιαδή-
ποτε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση ικανή να δέ-
χεται απόβλητα ή κατάλοιπα φορτίου, κατά τα οριζόμενα 
στην οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου (άρθρο 2, περ. 10). Στο εθνικό 
δίκαιο, η κοινή υπουργική απόφαση 8111.41/09/2009 
ορίζει τους φορείς διαχείρισης λιμένων ως υπεύθυνους 
για την εξασφάλιση της διάθεσης λιμενικών εγκαταστά-
σεων παραλαβής και αποτελεί το εφαρμοστικό πλαίσιο 
της οδηγίας 2000/59/ΕΚ, ενώ πλέον έχει τεθεί σε ισχύ η 
νέα Οδηγία 2019/883/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου και του Συμβουλίου, της 17-04-2019, σχετικά με τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση 
αποβλήτων από πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59. Στο 
αιτιολογικό της κείμενο, η νέα Οδηγία 2019/883/ΕΚ κάνει 
λόγο για την συνεχιζόμενη απόρριψη αποβλήτων πλοίων 
στην θάλασσα κυρίως εξαιτίας της έλλειψης επαρκών 
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων, την 
ανεπαρκή επιβολή της νομοθεσίας αλλά και την έλλει-
ψη κινήτρων για την παράδοση αποβλήτων στην ξηρά. 
Ειδοποιός διαφορά εν συγκρίσει με το προηγούμενο νο-
μοθετικό καθεστώς συνιστά το γεγονός ότι οι προβλέ-
ψεις της νέας Οδηγίας επεκτείνονται και στους κλάδους 
της αλιείας και της αναψυχής.

Ο εθνικός νομοθέτης έθεσε σε ισχύ από το Νοέμβριο 
του 2017 τον ν. 4504/2017 και ειδικότερα το άρθρο 105 
«Παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου» ως 
εφαρμοστικό νόμο του Κανονισμού για τη συγκεκριμένη 
υπηρεσία. Με το εν λόγω νομοθέτημα, οι 25 φορείς του 
ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών εκλήθησαν μεταξύ άλ-
λων να τηρούν διαδικασία ανάρτησης των λεγομένων 
σχεδίων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και να 

δημοσιεύουν τις προβλεπόμενες, ανά πενταετία, προ-
σκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την 
κατάρτιση καταλόγου πολλαπλών παροχών, εντός 180 
ημερών από την έναρξη ισχύος του νόμου. Το πρώτο 
εξάμηνο του 2018 από φορείς, λιμένες και παρόχους λι-
μενικών υπηρεσιών τέθηκαν επανειλημμένως ερωτήμα-
τα προς το αρμόδιο Υπουργείο, περί της ερμηνείας, αλλά 
και περί της εν γένει εφαρμοσιμότητας του νομοθετήμα-
τος, παρατηρήσεις, αιτήματα για έκδοση ερμηνευτικής 
εγκυκλίου, καθώς και νομικές ενέργειες αμφισβήτησης 
σχετιζόμενης με το ζήτημα απόφασης της Αρχής. Από 
την δε Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, στην οποία 
ο νομοθέτης είχε αναθέσει την έκδοση προτύπων προ-
σκλήσεων και συμβάσεων, προεβλήθησαν, προς τον 
σκοπό της αποσαφήνισης της νομικής φύσης των σκο-
πούμενων συμβάσεων και την εμπέδωση της ασφάλει-
ας δικαίου,μέσω συστηματικής αλληλογραφίας με το 
αρμόδιο Υπουργείο, ερμηνευτικά ζητήματα ως προς τη 
διαδικασία επιλογής των παροχών λιμενικών υπηρεσιών, 
το εννοιολογικό περιεχόμενο, τη φύση, καθώς και ειδικό-
τερα ζητήματα και διαδικασίες προβλεπόμενες από τον 
εν λόγω νόμο, όπως ο κατάλογος πολλαπλών παροχών, 
στοιχεία για τα οποία προεβλήθη ότι προσιδιάζουν σε δι-
αδικασία αδειοδότησης ή ιδιότυπη διαδικασία ανάθεσης 
σύμβασης με στοιχεία αδειοδότησης και δεν συνιστούν 
δημόσιες συμβάσεις, κατά την έννοια του ν. 4412/2016, 
ούτε δύνανται να ενταχθούν σε κάποια από τις προβλε-
πόμενες σε αυτόν διαδικασίες σύναψης συμβάσεων.

Προς το τέλος του έτους, και ενώ ήδη δεν είχε πραγ-
ματοποιηθεί εφαρμογή του νόμου, στο πλαίσιο της 
σπουδαιότητας και αναγκαιότητας συμμόρφωσης με 
τις επιταγές του Κανονισμού και της εθνικής νομοθεσίας, 
η Αρχή προέβη δυνάμει της 79/2018 αποφάσεως της 
σε σειρά προτάσεων για την αναμόρφωση του εν λόγω 
άρθρου με σκοπό τη βελτίωση της χρηστικότητας και 
εφαρμοστικότητάς του, μεταξύ αυτών για τις ελάχιστες 
απαιτήσεις, τις αναρτήσεις των προσκλήσεων εκδήλω-
σης ενδιαφέροντος και τα σχέδια παραλαβής και διαχεί-
ρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, ενώ παράλ-
ληλα πρότεινε στη Διοίκηση μεταβατικές διατάξεις για τη 
ρύθμιση εκ νέου των προθεσμιών εφαρμογής του νόμου. 
Οι προτάσεις αυτές δεν τελεσφόρησαν. Ακολούθως, στις 
αρχές του 2019, η Αρχή ορίσθηκε ως αρμόδια για την 
επιβολή κυρώσεων για τις παραβάσεις του Κανονισμού, 
καθώς και για την έκδοση προτύπων προσκλήσεων και 
συμβάσεων εις αντικατάσταση της εθνικής Ενιαίας Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων. Η τελευταία, προς τούτο εξέδωσε 
Γνώμη αναφέροντας ότι […] αποτελεί ατελή ρύθμιση 
[…] εάν δεν συνδυαστεί με την ταυτόχρονη απαλοιφή 
των αναφορών στον ν. 4412/2016 σε άλλες επιμέρους 
διατάξεις του άρθρου 105, καθώς το μείζον ζήτημα που 
εγείρεται από τις υφιστάμενες ρυθμίσεις του εν λόγω 
άρθρου, […] είναι η φύση των προς ανάθεση συμβά-
σεων, ότι, δηλαδή, δεν αποτελούν δημόσιες συμβάσεις, 
σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 […].

Με την έναρξη ισχύος του Κανονισμού πραγματοποι-
ήθηκε σχετική ενημέρωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
και εκδόθηκε υπουργική απόφαση με το εθνικό Σύστημα 
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Κυρώσεων του Κανονισμού όπου παρατέθηκαν αναλυτι-
κά οι αναγνωρισθέντες στον Κανονισμό παραβάσεις, τα 
όρια των προτεινόμενων κυρώσεων, καθώς και ο τρόπος 
είσπραξης τους. Το πρώτο βήμα υλοποίησης του εθνι-
κού εφαρμοστικού πλαισίου περιελάμβανε την θέση σε 
διαβούλευση από την Αρχή προς το σύνολο των ενδι-
αφερομένων (λιμένες, παρόχους, συλλογικούς φορείς 
λιμένων, παροχών, χρηστών, επαγγελματιών του χώρου, 
δημοσίων φορέων και ανεξαρτήτων αρχών) προσχεδίων 
προτύπων προσκλήσεων και συμβάσεων. Η Διοίκηση, 
τον Αύγουστο του 2019 αιτήθηκε από την Αρχή παράτα-
ση της εκδόσεως των σχετικών προτύπων με αιτιολογία 
δήλωση προθέσεως βελτίωσης του σχετικού πλαισίου, 
η οποία κι έγινε αποδεκτή με παροχή προθεσμίας έως 
την 31-12-2019. Τέλος, η Αρχή κατόπιν σχετικού αιτήμα-
τος του ελληνικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής θα συμμετέχει μαζί με το ελληνικό Υπουργείο 
Περιβάλλοντος στην κανονιστική σχηματοποίηση του 
πλαισίου που θα αντικαταστήσει την υφιστάμενη κοινή 
υπουργική απόφαση 8111.41/09/2009 προς εναρμόνιση 
στη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία 883/2019.

Η Αρχή στην 63η συνεδρίαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου προέβη στην άσκηση της ως άνω δέσμι-
ας αρμοδιότητάς της, και, έτσι, εξέδωσε τις πρότυπες 
προσκλήσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 105 του 
ν. 4504/2017.

Η υπηρεσία συλλογής αποβλήτων πλοίου και κατα-
λοίπων φορτίου έχει απασχολήσει σημαντικά την Αρχή, 
από την ίδρυση της, με εξέταση καταγγελιών και αιτη-
μάτων που αντιστοιχούν σε άνω του 30% του ετήσιου 
έργου της, με κυριότερα τα ζητήματα συμβατικής τάξης 
και πρόσβασης στην εν λόγω αγορά, και επιπρόσθετα, 
η Αρχή από το 2017 παρέχει συνδρομή στην Επιτροπή 
Ανταγωνισμού στο πλαίσιο αποτίμησης από την τελευ-
ταία της αγοράς των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Στο 
δε πλαίσιο διαβούλευσης της παρούσας, έχει τεθεί από 
φορείς α) η σημαντικότητα της απελευθέρωσης της εν 
λόγω αγοράς, συμπεριλαμβανομένων και των κατηγο-
ριών των επικινδύνων υλικών, με δυνατότητα επιλογής 
παρόχου από το πλοίο και β) ότι η καθυστέρηση δύο 
ετών στην εφαρμογή του άρθρου 105 του ν. 4504/2017 
πραγματοποιείται εις βάρος των χρηστών των λιμένων.

Η Αρχή, ήδη από τα μέσα του 2018, στο πλαίσιο της 
άσκησης των αρμοδιοτήτων της, έχει αρχίσει να δέχεται 
σημαντικό αριθμό καταγγελιών από ενδιαφερόμενους 
παρόχους και άλλους φορείς για τη μη υλοποίηση του 
σχετικού εθνικού νόμου, αλλά και καταγγελίες ερειδόμε-
νες απευθείας στον Κανονισμό, γεγονός που υποδεικνύει 
ότι η συγκεκριμένη αγορά αντιμετωπίζει ειδικά ζητήματα 
που χρήζουν συνολικής αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα, 
ο τρόπος προμήθειας των υπηρεσιών αυτών από τους 
φορείς διαχείρισης λιμένων από το χρονικό σημείο, με-
ταξύ άλλων, της έναρξης εφαρμογής του εθνικού νόμου, 
αλλά και σχετικές καταγγελίες έχουν κινητοποιήσει άλλες 
τρεις εθνικές ανεξάρτητες αρχές, ήτοι την Ενιαία Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων, την Ενιαία Αρχή Διαφάνειας, την 
Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, καθώς και 
κατά τόπον Εισαγγελικές Αρχές.

Συμπερασματικά επί της αρχής, η ύπαρξη ή ανυπαρξία 
νομοθετημάτων που είτε δεν επαρκούν για τη λειτουργία 
μίας αγοράς, είτε δημιουργούν περαιτέρω σύγχυση και 
αταξία, αποτελούν παράγοντες, οι οποίοι δύνανται να 
συντελέσουν στη δημιουργία συμπεριφορών από μέ-
ρους των εμπλεκομένων σε αυτήν, που αποκλίνουν. Οι 
αποκλίνουσες αυτές συμπεριφορές και το δυσλειτουρ-
γικό θεσμικό πλαίσιο καταμαρτυρούν διασάλευση και 
εκρυθμία στο αγοραστικό γίγνεσθαι, εμποδίζοντας κατ’ 
ουσίαν τη δημιουργία ενός συστημικού νομοταξικού 
πλαισίου και λειτουργικών αγορών αγοράς, καταδεικνύ-
οντας την πιθανή ύπαρξη δομικής ανομίας.

Στα πλαίσια αυτά, η Αρχή επισημαίνει ότι η μη εφαρ-
μογή, ή η μη δυνατότητα εφαρμογής ισχύουσας νομοθε-
σίας σκιαγραφεί ένα δυσνομικό πεδίο, εντός του οποίου 
οι προτιθέμενοι να τηρήσουν τη νομιμότητα φορείς ευ-
ρίσκονται σε αδυναμία, και εν γένει σε αδιέξοδο –δυνά-
μενο να ερμηνευθεί και ως κατάσταση ανάγκης– να προ-
μηθευτούν ή να παραχωρήσουν νομίμως τις ζητούμενες 
υπηρεσίες, όπως αυτές απαριθμούνται στον Κανονισμό, 
και οι οποίες θα πρέπει να παρέχονται αδιαλείπτως, μέσω 
διαφανών διαδικασιών. Η αδυναμία τήρησης της νομιμό-
τητας κρίνεται όχι μόνο ως σημαντική και άμεση απειλή 
για την εν λόγω αγορά, αλλά θέτει και σε αμφισβήτηση 
την αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης, δογμα-
τική αρχή εύρυθμης λειτουργίας και χρηστής διοίκησης, 
που αποσκοπεί τόσο στην ομαλή της λειτουργία, αλλά 
και στην εξυπηρέτηση σημαντικών αναγκών και θεμε-
λιωδών δικαιωμάτων. Η άμεση συμμόρφωση, συνεπώς, 
στις επιταγές του Κανονισμού καθίσταται αναγκαιότητα, 
με σκοπό την πληρέστερη αντιμετώπιση της κατάστασης 
και τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών.

στ΄ Πλοήγηση
Την υπηρεσία καθοδήγησης ενός πλοίου από πλοηγό 

ή σταθμό πλοήγησης, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής 
είσοδος ή έξοδος του πλοίου στην πλωτή οδό πρόσβα-
σης στον λιμένα ή η ασφαλής πλεύση εντός του λιμένα, 
έχει ορίσει ο Κανονισμός ως πλοήγηση (άρθρο 2, περ. 8). 
Σε εθνικό πεδίο, η υπηρεσία παρέχεται από το Δημόσιο 
και δεν υπόκειται σε ανταγωνιστικό πλαίσιο. Η Αρχή έχει 
ασχοληθεί άπαξ, με θέμα: υπηρεσιών πλοήγησης, ενώ 
προχωρά επίσης στην εξέταση ερωτημάτων και αιτη-
μάτων από φορείς. Στο πλαίσιο της παρούσας, έχουν 
τεθεί ζητήματα που αφορούν α) στην υποχρεωτικότητα 
της υπηρεσίας της πλοήγησης για διάφορες κατηγορίες 
πλοίων, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη η συχνό-
τητα προσέγγισης των πλοίων, η τεκμηριωμένη γνώση 
του λιμένα από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, καθώς 
και οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες που φέρουν τα 
σύγχρονα πλοία, ως προς τις δυνατότητες ελιγμών και 
προσέγγισης των στους λιμένες, β) στην πλημμελή ή μη 
παροχή της εν λόγω υπηρεσίας σε λιμένες, με αποτέλε-
σμα σημαντικές αναφερόμενες καθυστερήσεις στην εξυ-
πηρέτηση των πλοίων, γ) στην ανάγκη προσαρμογής της 
εθνικής νομοθεσίας εις τρόπον ώστε να αποτρέπονται 
διακρίσεις μεταξύ πλοίων ίδιας χωρητικότητας αλλά δι-
αφορετικών σημαιών και δ) στην ανάγκη επικέντρωσης 
στην παροχή της υπηρεσίας αναφορικά με την επίτευξη 
της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας.
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ζ΄ Ρυμούλκηση
Ως ρυμούλκηση ορίζεται η παροχή βοήθειας σε ένα 

πλοίο μέσω ρυμουλκού σκάφους, ώστε να εξασφαλιστεί 
η ασφαλής είσοδος ή έξοδος του πλοίου στον λιμένα ή 
η ασφαλής πλεύση εντός του λιμένα μέσω της παροχής 
βοήθειας στους ελιγμούς (άρθρο 2, περ. 17). Εκ πρώ-
της όψεως η εν λόγω αγορά σε εθνικό επίπεδο ήθελε 
θεωρηθεί λειτουργούσα σε dejure ανταγωνιστικό πλαί-
σιο. Μέχρι σήμερα η Αρχή έχει εξετάσει δύο σχετικές 
υποθέσεις. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης της παρού-
σας επισημάνθηκαν από φορείς για την υπηρεσία της 
ρυμούλκησης κοινά ζητήματα με αυτά της πλοήγησης, 
ήτοι α) η ανάγκη επανεξέτασης της εθνικής νομοθεσίας 
στην υποχρεωτικότητα για διάφορες κατηγορίες πλοί-
ων, χωρίς να λαμβάνονται επαρκώς υπόψη η συχνό-
τητα προσέγγισης των πλοίων, η τεκμηριωμένη γνώση 
του λιμένα από τον πλοίαρχο και το πλήρωμα, καθώς 
και οι νέες τεχνολογικές δυνατότητες που φέρουν τα 
σύγχρονα πλοία, ως προς τις δυνατότητες ελιγμών και 
προσέγγισης των στους λιμένες, και β) η ανάγκη προ-
σαρμογής της εθνικής νομοθεσίας εις τρόπον ώστε να 
αποτρέπονται διακρίσεις μεταξύ πλοίων ίδιας χωρητι-
κότητας αλλά διαφορετικών σημαιών.

η΄ Βυθοκόρηση
Ως βυθοκόρηση νοείται η αφαίρεση άμμου, ιζημάτων 

ή άλλων ουσιών από τον πυθμένα της πλωτής οδού πρό-
σβασης στον λιμένα ή εντός της ζώνης του λιμένα που 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του διαχειριστικού φορέα 
του λιμένα, συμπεριλαμβανομένης της απόρριψης των 
αφαιρεθέντων υλικών, ώστε να επιτραπεί η πρόσβαση 
του πλοίου στον λιμένα, και συνίσταται στην αρχική 
αφαίρεση («εφάπαξ» βυθοκόρηση) και στη βυθοκόρη-
ση συντήρησης που διενεργείται προκειμένου να πα-
ραμείνει προσβάσιμη η πλωτή οδός, ενώ δεν πρόκειται 
για λιμενική υπηρεσία που προσφέρεται στον χρήστη 
(άρθρο 2, εδ. 4 Κανονισμού). Η Αρχή ευρίσκεται σε στά-
διο ανασκόπησης του σχετικού εθνικού νομοθετικού 
πλαισίου. Η υπηρεσία της βυθοκόρησης έχει απασχο-
λήσει την Αρχή άπαξ, σε ζήτημα συμβατικής τάξης, ενώ 
προχωρά σε εξέταση καταγγελιών για ζητήματα σχετι-
κών έργων.

7. Συμπεράσματα
Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι νομοθετικές εξελίξεις 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο γίνονται κατανοητές μόνο όταν 
ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των διαφορετικών δρώντων 
που βρίσκονται υπό το καθεστώς διάδρασης. Οι αγορές 
διαμορφώνονται εκεί που υπάρχει προσφορά και ζήτη-
ση. Όλες οι οικονομικές δραστηριότητες διέπονται από 
πλέγματα κανόνων δικαίου και το δίκαιο αποτελεί ένα 
μέσο διευκόλυνσης της οικονομικής δραστηριότητας. 
Σε αυτό ακριβώς το σημείο συνίσταται η μεγάλη πρό-
κληση για το νομοθέτη, ο οποίος καλείται να θεσπίσει 
ένα νομικό πλαίσιο που θα λαμβάνει υπόψη όλες τις 
δυνατές παραμέτρους, με σκοπό την ευνομία, όπως και 
την ευρυθμία στη λειτουργία των αγορών. Ως εκ τούτου, 
το δίκαιο αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας, με επί-
δραση στην πολιτική, οικονομία, κοινωνία και κινείται 
σε επίπεδα τα οποία δεν αφορούν αποκλειστικά στη 
νομική δογματική. Για το λόγο αυτό, η μορφή και το πε-

ριεχόμενο του διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δι-
αμόρφωση οικονομικοκοινωνικών αλλαγών. Το γεγονός 
ότι η διάδραση μεταξύ των εμπλεκόμενων στην αγορά 
εντατικοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύει ότι 
η έννομη τάξη στη δογματική τους μορφή είναι πολύ 
δύσκολο να ακολουθήσει τους οικονομικές εξελίξεις. Το 
δίκαιο είναι ένα corpusvivus που οφείλει να εξελίσσεται, 
λαμβάνοντας υπόψη σωρεία παραγόντων, μεταξύ των 
οποίων: οι γεωγραφικές ιδιαιτερότητες τους περιοχής, 
η τεχνολογική εξέλιξη, η ύπαρξη τυχόν περίπλοκων δι-
οικητικών διαδικασιών, η φύση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών, οι ανάγκες αυτών που ήδη συμμετέχουν ή/και 
αυτών που ενδιαφέρονται να εισέλθουν. Ως εκ τούτου, 
ο νομοθέτης οφείλει να θεσπίζει κανόνες δικαίου σαφείς 
και κατανοητούς που να διευκολύνουν τις δραστηριότη-
τες των οικονομικών δρώντων σε μία αγορά.

Η λιμενική βιομηχανία εξαρτάται όλο και περισσότερο 
από μία υποδομή πληροφοριών και παροχής υπηρεσιών, 
που αποτελεί τη βάση για οιασδήποτε μορφής επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, σε αγορές που χαρακτηρίζονται 
από εξελικτική δυναμική. Ως εκ τούτου πρόκληση απο-
τελεί η εξασφάλιση οικονομικής και νομικής ασφάλει-
ας για όλους τους εμπλεκόμενους στις εν λόγω αγορές. 
Οι  αγορές παροχής λιμενικών υπηρεσιών μπορεί να 
εξασφαλίσουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, με ταυτό-
χρονη διεύρυνση των σχετικών επενδύσεων και θέσε-
ων εργασίας, διευκολύνοντας έτσι τη βιώσιμη ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής οικονομίας. Η πλήρης αξιοποίηση του 
δυναμικού ανάπτυξης αποτελεί, συνεπώς, στόχο εξαι-
ρετικής σημασίας, όχι μόνο για την πολιτική μεταφορών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και της οικονομικής 
πολιτικής ευρύτερα. Με αυτούς τους στόχους, υπόψη, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ένα ολοκληρωμένο δίκτυο 
παροχής υπηρεσιών που θα επιτρέπουν αδιάλειπτες 
υπηρεσίες στην Ευρώπη. Ως εκ τούτου, η δημιουργία 
ενός ευνομικού περιβάλλοντος πιο ευνοϊκού για την πα-
ροχή λιμενικών υπηρεσιών και η επιτάχυνση αναγκαίων 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων με σκοπό την πληρέστε-
ρη εναρμόνιση με τον Κανονισμό, αποτελεί προσέγγιση 
που προάγει τόσο την ανάπτυξη των λιμένων και την εν 
γένει την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο Κανονισμός παρέχει το γενικό θεσμικό πλαίσιο, το 
οποίο καλούνται να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη. Στο 
πλαίσιο των γενικών επιταγών του, οι εθνικοί νομοθέ-
τες καλούνται, με τη σειρά τους, να παράσχουν όπου 
χρειάζεται διευκρινίσεις, διασαφηνίσεις, επεξηγήσεις ή 
και νομοθετικές αναπροσαρμογές με σκοπό τη βέλτιστη 
συμμόρφωση όλων των εμπλεκόμενων στις επιταγές αυ-
τές. Επιπρόσθετα, στον Κανονισμό εφιστάται η προσοχή 
των εθνικών νομοθετών για τη θέσπιση νέων κανόνων 
που θα εξασφαλίσουν τη διαφάνεια των λιμενικών τελών 
και της δημόσιας χρηματοδότησης των λιμένων, γεγο-
νός που θα οδηγήσει σε καλύτερη χρήση των δημόσι-
ων πόρων και σε αποτελεσματική και δίκαιη εφαρμογή 
των κανόνων ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Εφιστάται επίσης η προσοχή για προσβασιμότητα στην 
αγορά λιμενικών υπηρεσιών στην Ευρώπη, με κύριο 
κανόνα την αδειοδότηση των παροχών που πληρούν 
προκαθορισμένα κριτήρια και την ταυτόχρονη δραστη-
ριοποίηση τους σε καθεστώς ανταγωνισμού.
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Η Αρχή αναγνωρίζει την ανάγκη θέσπισης ενός δι-
αυγούς, διαφανούς, σαφούς νομοθετικού πλαισίου και 
πλαισίου εξειδικευμένων κανονιστικών πράξεων ανά 
αγορά λιμενικής υπηρεσίας που υπάγεται στον Κανο-
νισμό, το οποίο να μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα χωρίς 
ερμηνευτικά ζητήματα προς διευκόλυνση των δρώντων. 
Ο μεσοπρόθεσμος κανονιστικός προγραμματισμός από 
την πλευρά της Διοικήσεως για την εκπόνηση προτάσε-
ων προς το Νομοθετικό Σώμα, καθώς και την έκδοση 
εφαρμοστικών υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, η 
αξιόπιστη δέσμευση και ένα αποτελεσματικό ρυθμιστικό 
πλαίσιο μέσω της εκδόσεως Δεσμευτικών Οδηγιών και 
άλλων κανονιστικών και ρυθμιστικών πράξεων από την 
Αρχή αποτελούν παράγοντες μείζονος σημασίας για τη 
μείωση των οικονομικών αβεβαιοτήτων, την ασφάλεια 
δικαίου και τη διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνι-
σμού, που με τη σειρά τους αποτελούν τη βάση για την 
ανάπτυξη των αγορών των λιμενικών υπηρεσιών και τη 
διασφάλιση των επιπέδων παρεχόμενης υπηρεσίας. Ζή-
τημα μείζονος σημασίας, αποτελεί, συνεπώς, η παροχή 
ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου σε όλες τις υποαγορές 
λιμενικών υπηρεσιών που αναγνωρίζει ο Κανονισμός, 
το οποίο θα εγγυάται την εύρυθμη λειτουργία τους. Στο 
πλαίσιο αυτό, η παροχή διευκρινίσεων κρίνεται παρασχε-
τέα, μεταξύ άλλων, για τα εξής: α) ελάχιστες απαιτήσεις 
για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, β) τέλη λιμενικών 
υπηρεσιών και λιμενικών υποδομών γ) διαφύλαξη δι-
καιωμάτων των εργαζομένων, δ) υποχρέωση παροχής 
δημόσιας υπηρεσίας λιμενικών υπηρεσιών, ε) διαφάνεια 
χρηματο-οικονομικών σχέσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις και στα πλαίσια 
της τεθείσας με τον Κανονισμό ευρωπαϊκής στρατηγικής 
για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών, η Αρχή αναγνω-
ρίζει αυξημένη ανάγκη για τα ακόλουθα:

i. Ενίσχυση του διαλόγου με όλους τους εμπλεκόμε-
νους φορείς.

ii. Ενίσχυση στοχοθετημένων πρωτοβουλιών σε όλα 
τα επίπεδα.

iii. Ενίσχυση της συνεργασίας με σκοπό την κάλυψη 
των αναγκών στα πλαίσια των επιταγών του Κανονισμού.

iv. Διευκόλυνση με κανονιστικές ρυθμίσεις των οικο-
νομικών δραστηριοτήτων στα λιμάνια.

Συνεπώς, υπό το πρίσμα της σχηματοποίησης ενός 
ενιαίου ανταγωνιστικού πλαισίου παροχής λιμενικών 
υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας, η Ρυθ-
μιστική Αρχή Λιμένων με την παρούσα Επικοινωνία καλεί 
όλους τους ενδιαφερομένους να υποστηρίξουν την πα-
ρούσα προσέγγιση και αναμένει συνέχιση του διαλόγου, 
μέσω στοχοθετημένου επιδιωκόμενου αποτελέσματος 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλέον αρμονική ανά-
πτυξη της λειτουργίας της παροχής των λιμενικών υπη-
ρεσιών στην Ελλάδα, με στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση 
των ευκαιριών της εσωτερικής αγοράς, και τη βέλτιστη 
συμμόρφωση στις επιταγές του Κανονισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Πειραιάς, 15 Μαΐου 2020

Ο Πρόεδρος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΙΑΣΩΝ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ   
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Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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