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Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 212/2021 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  8 0 η  

 
ΘΕΜΑ 6ο: Παροχή διευκρινίσεων επί της υπ’ αριθμ. 167/2020 Απόφασης της Αρχής 
 

Την 22α Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα 14:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 80η Συνεδρίασή τους, μέσω 
τηλεδιάσκεψης και φυσικής παρουσίας, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της Παναγιώτη – 
Ιάσονα Αγγελόπουλου, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν απόφαση επί των θεμάτων της 
Ημερησίας Διατάξεως. 

 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλος Παναγιώτης – Ιάσων Πρόεδρος 

2. Τορουνίδης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος 

3. Κουφός Παναγιώτης Εισηγητής 

4. Μπίτας Δημήτριος Εισηγητής 

5. Χλωμούδης Κωνσταντίνος Μέλος 

6. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

7. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

9. Κουμπαράκης Γεώργιος Μέλος 

 

 
Χρέη γραμματέως εκτελεί το στέλεχος της Αρχής, Νικόλαος Ζλέμαρης. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Εισήγησή του φέρεται ενώπιον του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής προκειμένου να δοθούν διευκρινίσεις, επί της υπ’ αριθμ. 
167/2020 Απόφασης της Αρχής, ληφθείσας κατά την 67η Συνεδρίασή της με θέμα «Έκδοση Οδηγίας 
κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016». 

Έπειτα ανέπτυξε συνοπτικά την από 19ης Ιανουαρίου 2021 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας 
υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτήν, τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική 
συζήτηση. 

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

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Στις 14 Μαΐου 2020 ελήφθη η υπ’ αριθμόν 167/2020 Απόφαση της Αρχής κατά την 67η Συνεδρίασή 
της με θέμα «Έκδοση Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016» (ΑΔΑ ΨΗ3Ω46Μ445-6ΤΤ), με την 
οποία υιοθετήθηκε το κείμενο της υπ’ αριθμόν 3/2020 Δεσμευτικής Οδηγίας της Αρχής, η οποία 
εστάλη προς δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.  

Στις 4 Νοεμβρίου 2020 δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμόν 
3/2020 Δεσμευτική Οδηγία της Αρχής με θέμα: «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»» (ΦΕΚ Β’ 4834). 

[…]. 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1. Ο Κανονισμός ΕΕ 2013/1315 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
11ης.12.2013 (L358/1), «περί των προσανατολισμών της Ένωσης για την ανάπτυξη του 
διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 661/2010/EE.». 

2. Ο Κανονισμός ΕΕ 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
15ης.02.2017 (L57/1) «για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών 
και κοινών κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 

3. Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης.11.2000 
(L332/81) «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου».  

4. Η Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης.12.2007 (L329/33) «για τροποποίηση του 
παραρτήματος II της οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου». 
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5. Η Οδηγία 2019/883/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 
2019 (151/116 από 7.6.2019) «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/ΕΚ».  

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

7. Ο Ν.2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές - Σύσταση 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε 
Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις.», άρθρο 21ο.  

8. Ο Ν.3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (ΦΕΚ Α’ 314), άρθρα 7, 10 
και 11 παρ. 3α. 

9. Ο Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 
2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής» (Α΄24). 

10. Ο Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 94), και ιδίως το 
Άρθρο 112, όπως ισχύει. 

11. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (Α’ 147). 

12. Ο Ν.4413/2016 «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης-Εναρμόνιση με την οδηγία 
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 
σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.03.2014) και άλλες διατάξεις» 
(Α’ 148). 

13. Ο Ν.4504/2017 «Νόμος 4504/2017 Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα 
αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής 
συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα 
λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 184), άρθρο 105. 

14. Ο Ν.4597/2019 «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.» (ΦΕΚ Α’ 35), Άρθρα 1, 45 έως 48. 

15. Ο Ν.4676/2020 «Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και 
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 67), άρθρο 60. 

16. Το π.δ.456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος», ως ισχύει(Α’ 164). 

17. Το π.δ.19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)» (ΦΕΚ Α’ 28), όπως ισχύει, 

18. Η ΚΥΑ 8111.1/41/2009 «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις 
διατάξεις της υπ’ αριθμ. 2007/71/ΕΚ Οδηγίας» (Β’ 412), όπως ισχύει.  

ΑΔΑ: Ψ3ΧΙ46Μ445-Σ9Δ



4 

19. Την υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Προέδρου, Αντιπροέδρου, δύο (2) εισηγητών, πέντε (5) τακτικών μελών και δύο (2) 
αναπληρωματικών μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.)», (Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017), 

20. Η υπ’ αρ. 1000.0/62063/2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός Εισηγητή στη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

21. Η υπ' αρ. 3000.0/51279/2019 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«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». (ΦΕΚ Β’ 2896/5.7.2019) 

22. Η υπ’ αρ. 1000.0/24042/2020 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
«Ορισμός ενός (1) τακτικού μέλους της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (Ρ.Α.Λ.).» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
319/27.04.2020). 

23. Η υπ’ αριθμόν πρωτ. 3113.6/49054/2018/29.06.2018 εγκύκλιος του Υπουργού Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, με θέμα «Διευκρινήσεις επί του ν. 504/2017 «Διά βίου εκπαίδευση 
προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και 
της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, 
συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις.» (Α’ 184)  

24. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 153/2020 της 63ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 6.3.2020, με θέμα 
«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.» 
(ΑΔΑ ΨΡΕΣ46Μ445-Ο06). 

25. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 167/2020 της 67ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 14.05.2020 με θέμα 
«Έκδοση Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016» (ΑΔΑ ΨΗ3Ω46Μ445-6ΤΤ). 

26. Η υπ’ αριθμόν 3/2020 Δεσμευτική Οδηγία της Αρχής με θέμα: «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»» 
(ΦΕΚ Β’ 4834/4-11-2020). 

27. Η υπ’ αριθμόν 1/2020 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» (ΦΕΚ Β’ 4833/4-11-
2020). 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α.  Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β.  Υπαγωγή – Αιτιολογικό  
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το άρθρο 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016, προβλέπεται ότι: «1. Η 
Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, 
προτύπων, υποδειγμάτων, κατευθυντήριων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων δεοντολογίας και 
χαρτών υποχρεώσεων και καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως, 
για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν: α) Στην οικονομική ρύθμιση, απλούστευση, στη διαφάνεια 
και στη συμβατότητα των τελών, χρεώσεων και κυρώσεων των λιμενικών υπηρεσιών και των 
ζητημάτων πρόσβασης επί όλων των ελληνικών λιμένων και επί των συνδεόμενων με αυτούς 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού και 
παροχής λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας. […] 2. Οι κανονιστικές πράξεις 
του παρόντος άρθρου δημοσιεύονται με ποινή ακυρότητας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 3. 
Κατά την άσκηση των ανωτέρω κανονιστικών αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα: i) 
να ενεργεί αντίθετα με ή ii) να τροποποιεί αμέσως ή εμμέσως όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή 
νόμων που τις κυρώνουν.»  

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, για: α) την παρακολούθηση και εφαρμογή των όρων και διατάξεων των 
Συμβάσεων Παραχώρησης στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων 
ανταγωνισμού, του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης και τη συμμόρφωση προς τους 
χρηματοοικονομικούς στόχους, β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης - εθνικής 
και ευρωπαϊκής - νομοθεσίας, ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησης 
και τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1), γ) τη ρύθμιση, 
εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352: αα) επί των τελών και χρεώσεων λιμενικών υποδομών και 
υπηρεσιών, ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας και πρόσβασης στο λιμενικό 
τομέα και τις αγορές λιμενικών υπηρεσιών, ιδίως σύμφωνα με τις Συμβάσεις Παραχώρησης και τη 
νομοθεσία περί ανταγωνισμού, συμβάσεων και λιμενικών υπηρεσιών, γγ) επί αναληφθεισών 
δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, […] 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, […] 2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: […] δ) τον έλεγχο 
συμβατότητας, αναλογικότητας σε σχέση με την παρεχόμενη υπηρεσία και λήψη των αναγκαίων 
ρυθμιστικών μέτρων επί της μεθοδολογίας και του καθορισμού των τελών λιμενικών υπηρεσιών 
και των τελών λιμενικών υποδομών, τη γνωμοδότηση - κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί 
ειδικών θεμάτων λιμένων - περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό 
του εθνικού λιμενικού συστήματος», όπως η περίπτωση δ΄ αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 
46 παρ.2 Ν.4597/2019, ΦΕΚ Α 35/28.2.2019.  
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Τέλος, σύμφωνα με το Άρθρο 113Α, προβλέπεται ότι: «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», όπως προστέθηκε με το 
άρθρου 47 του Ν.4597/2019. 

Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση στη Ρ.Α.Λ., η εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. της.  

Β. Υπαγωγή – Αιτιολογικό 

Στις 14.05.2020 ελήφθη η υπ’ αριθμόν 167/2020 Απόφαση της Αρχής, αντικείμενο της οποίας 
αποτέλεσε η έκδοση δεσμευτικής οδηγίας με αντικείμενο την εφαρμογή 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», ειδικότερα για την παροχή υπηρεσιών συλλογής 
αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου εκ μέρους των θαλασσίων λιμένων του διευρωπαϊκού 
δικτύου μεταφορών του Κανονισμού (ΕΕ) 1315/2013. Ενώπιον της Αρχής διατυπώθηκαν […] δυο 
ειδικές επισημάνσεις και ερωτήματα που επικεντρώνονται στο αιτιολογικό της υπ’ αριθμόν 
167/2020 Απόφασης.  

Εισαγωγικώς επί αυτών, επισημαίνεται από την Αρχή ότι τα υπό εξέταση σημεία δεν εντάχθηκαν 
στο διατακτικό της Απόφασης, ήτοι στο κείμενο της υπ’ αριθμόν 3/2020 Δεσμευτικής Οδηγίας, το 
οποίο αποτελεί και το εκτελεστό τμήμα της. Το αιτιολογικό σκέλος σκιαγραφεί κρίσεις της Αρχής, 
οι οποίες θα ηδύνατο να φανούν χρήσιμες στους διαχειριστικούς φορείς λιμένα (δημόσιους ή 
ιδιωτικούς) κατά την διαδικασία προετοιμασίας και της εφαρμογής του Κανονισμού 352/2017, 
δοθείσας της ύπαρξης του νομοθετικού κενού στην ελληνική έννομη τάξη. Με αυτό ως δεδομένο, 
διευκρινίζεται ότι τα σημεία των αιτιολογικών σκέψεων που δεν έχουν ενταχθεί στο εκτελεστό 
τμήμα της Απόφασης δύνανται να χαρακτηριστούν ως επικουρικής φύσεως.  

Πρώτον, όσον αφορά στον χρόνο προσχώρησης του παρόχου, στο αιτιολογικό της υπ’ αριθμόν 
167/2020 Απόφασης μνημονεύεται ότι «Στην πιο πάνω περίπτωση ο χρόνος της ανάθεσης ή 
παραχώρησης της υπηρεσίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δύο έτη (διασταλτική ερμηνεία του 
άρθρου 7 παρ. 4 του Κανονισμού) που προβλέπει τον περιορισμό αυτόν από όταν,  απαιτείται η 
απ’ ευθείας ανάθεση σ’ έναν πάροχο για να μην διακοπεί η παροχή της υπηρεσίας. Επειδή δε ο 
ίδιος σκοπός εξυπηρετείται και στις περιπτώσεις της αναγκαστικής εφαρμογής της διαγνωστικής 
διαδικασίας, συντρέχει, επομένως, και ο ίδιος λόγος εφαρμογής του άρθρου 7 παρ. 4 του 
Κανονισμού.». Ο καθορισμός του χρόνου προσχώρησης του παρόχου1, με δεδομένα τα 
αναφερόμενα στον Κανονισμό και στην υπ’ αριθμόν 3/2020 Δεσμευτική Οδηγία της Αρχής, εξ 
αντιδιαστολής προκύπτει ότι εμπίπτει στο πεδίο της διακριτικής ευχέρειας του διαχειριστικού 
φορέα του λιμένα. Διευκρινίζεται δε ότι η διακριτική αυτή ευχέρεια οριοθετείται από την ορθή 
τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού και την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με το πνεύμα 
του Κανονισμού και τα άρθρα 5 παρ. 1 και 6 παρ. 2 του Κανονισμού. Η δε αρχή της διαφάνειας 
εφαρμοζόμενη στο συγκεκριμένο σημείο υπαγορεύει τον τεχνοοικονομικά άρτιο υπολογισμό του 
συγκεκριμένου μεγέθους με βάση τα στοιχεία κίνησης, τους απαιτούμενους πόρους για την άρτια 

 
1 Βλ. a contrario για τον χρονικό περιορισμό της πενταετίας, άρ. 105 παρ. 3 και 11, το οποίο καταργήθηκε με το  άρ. 
60 του Ν.4676/2020 (ΦΕΚ Α 67/19.3.2020).  
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εκτέλεση της υπηρεσίας, και τα χαρακτηριστικά της τοπικής αγοράς κ.α., έτσι ώστε να κρίνεται ότι 
ο καθορισμός αυτού να ερείδεται σε αντικειμενικά κριτήρια και να είναι αναλογικός. 

Δεύτερον, σχετικά με την αξιολόγηση του κριτηρίου της προϋφιστάμενης εμπειρίας στην παροχή 
της συλλογής αποβλήτων στον ίδιο ή σε παρόμοιο λιμένα, στο αιτιολογικό της υπ’ αριθμόν 
167/2020 Απόφασης αναφέρεται ότι «4.- Χαρακτηριστική ελάχιστη απαίτηση που αξιώνεται από 
φορείς διαχείρισης λιμένων , η οποία δεν είναι νόμιμη, διότι δεν αναφέρεται στην παράγραφο 4.2, 
είναι αυτή κατά την οποία απαιτείται προϋφισταμένη εμπειρία παροχής της συγκεκριμένης 
λιμενικής υπηρεσίας στο ίδιο ή σε παρόμοιο λιμάνι. Η απαίτηση αυτή οδηγεί στην διαιώνιση της 
υφισταμένης κατάστασης ως προς το πρόσωπο του παρέχοντος την υπηρεσία, αφού εμφανώς 
αποκλείει την είσοδο νέων παρόχων στην αγορά, σε αντίθεση με τον σκοπό του Κανονισμού.».  

Εν αρχή, σημειωτέον ότι οι ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να περιορίζονται σε μια σαφώς 
προσδιορισμένη δέσμη προϋποθέσεων, εφόσον οι απαιτήσεις αυτές είναι διαφανείς, 
αντικειμενικές, δεν εισάγουν διακρίσεις, είναι αναλογικές και σχετικές με την παροχή της λιμενικής 
υπηρεσίας. Σύμφωνα με τους γενικούς στόχους του Κανονισμού, οι ελάχιστες απαιτήσεις θα 
πρέπει να συμβάλλουν στην υψηλή ποιότητα των λιμενικών υπηρεσιών και δεν θα πρέπει να 
δημιουργούν εμπόδια στην αγορά. 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό τα επαγγελματικά προσόντα του παρόχου λιμενικών υπηρεσιών, του 
προσωπικού ή των φυσικών προσώπων, αποτελούν στοιχεία τα οποία ο διαχειριστικός φορέας 
δύναται νομίμως να απαιτεί από τους παρόχους, υπό την προϋπόθεση να προδιαγράφονται με 
διαφανή τρόπο, να είναι αντικειμενικά, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να είναι αναλογικά και 
σχετικά με την κατηγορία και τη φύση της υπηρεσίας. Είναι δε ελεγκτέα, με βάση τα άρθρα 16 και 
18 του Κανονισμού, καθώς και την κείμενη νομοθεσία, νομολογία και αποφάσεις αρμοδίων αρχών. 
Ως εκ τούτου, και με την εξαίρεση των προδήλως μη νομίμων και ως-λεγομένων φωτογραφικών 
απαιτήσεων, οι οποίες δύνανται να υπονομεύσουν την αρχή της απαγόρευσης της διακριτικής 
μεταχείρισης και την ανάπτυξη του υγιούς ελεύθερου ανταγωνισμού, η ένταξη στις ελάχιστες 
απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του διαχειριστικού 
φορέα του λιμένα, ελεγχόμενη ως προς την τήρηση των ακραίων ορίων, τα οποία διαγράφονται 
στο άρθρο 4 παρ. 4 του Κανονισμού. 

Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι τον 3ο του 2019 εδόθησαν στη δημοσιότητα απαντήσεις της 
Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής2 επί ερωτημάτων 
τεσσάρων (4) κρατών μελών της ΕΕ, τριών (3) ενδιαφερόμενων φορέων και ενός (1) κράτους που 
ανήκει στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο αναφορικά με την ερμηνεία του Κανονισμού 352/2017 
υπό τη ρητή δήλωση ότι το ΔΕΕ είναι το μόνο εξουσιοδοτημένο όργανο για την ερμηνεία του 
Ενωσιακού Δικαίου. Μεταξύ άλλων ερωτάται (υπ’αριθμ. 7 ερώτημα) εάν είναι συμβατή προς τον 
Κανονισμό 352/2017 η απαίτηση, ως τεχνική και επαγγελματική αξιοπιστία, προηγούμενης ειδικής 
εμπειρίας της ενδιαφερόμενης επιχείρησης και μέρους των εργαζομένων της  στην παροχή της 
υπηρεσίας σε έναν λιμένα, επιπλέον των προσόντων. 

Από την απάντηση της Γενικής Διεύθυνσης Κινητικότητας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής προκύπτει ότι: α) ο κατάλογος των ελαχίστων απαιτήσεων του άρθρου 4 παρ. 2 είναι 
εξαντλητικός και οι ελάχιστες απαιτήσεις δύνανται να σχετίζονται με τα επαγγελματικά προσόντα 
του παρόχου των λιμενικών υπηρεσιών, του προσωπικού του ή των φυσικών προσώπων που 
πράγματι και συνεχώς διαχειρίζονται τις δραστηριότητες του παρόχου των λιμενικών υπηρεσιών, 
και β) ότι τα επαγγελματικά προσόντα αποδεικνύονται από έγγραφα, όπως αυτά αναφέρονται 

 
2 https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=38918&no=1 
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στην Οδηγία 36/2005 άρθρ. 3 παρ. 1β, ή/και από επαγγελματική πείρα. Ως επαγγελματική πείρα 
δε, λογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 1 στ), η πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού 
επαγγέλματος σ’ ένα κράτος μέλος. Επομένως, η απαίτηση απόδειξης προηγούμενης εμπειρίας ως 
συναφής των επαγγελματικών προσόντων δύναται να περιλαμβάνεται στις ελάχιστες απαιτήσεις 
(άρθρο 4 παρ. 2 του Κανονισμού 352/2017), τις οποίες θέτει ο διαχειριστικός φορέας του λιμένα, 
σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 και 4 της υπ’ αριθμόν 3/2020 Δεσμευτικής Οδηγίας.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Την παροχή των διευκρινίσεων, ως αναλύονται ανωτέρω.  

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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