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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗΑΡΧΗΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 79/2018 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  4 3 η  
 
ΘΕΜΑ 4ο: Αξιολόγηςη εξελίξεων και επανεξέταςη θεμάτων Απόφαςησ 41/2017 Ρυθμιςτικήσ Αρχήσ 

Λιμένων 

 

Σθν 20θ Δεκεμβρίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 43θ 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 Ημερθςίασ Διατάξεωσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Μπίτασ Δθμιτριοσ Ειςθγθτισ 

5.  Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

6.  Γεωργίου Βαςίλειοσ Μζλοσ 

7.  Γρίνοσ πυρίδων Μζλοσ 

8.  Βελουδογιάννθ Ελζνθ  Μζλοσ 

9.  Κορκίδθσ Βαςίλειοσ 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 εν λόγω υπόκεςθ αφορά 

ςτο δεφτερο ςκζλοσ του διατακτικοφ τθσ υπ’ αρικμόν 41/2017 Αποφάςεϊσ τθσ και 

τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του, μετά τθν κζςθ ςε ιςχφ του αρ. 105 του 

Ν.4504/2017. Η Αρχι ζχει καταςτεί αποδζκτθσ πολλαπλϊν και ποικίλων 

ερωτθμάτων, παραπόνων και αναφορϊν από φορείσ διαχείριςθσ λιμζνων, από 

παρόχουσ ςχετικϊν υπθρεςιϊν και εν γζνει από ενδιαφερόμενα μζρθ. Λόγω του 

πλικουσ αλλά και τθσ ιδιομορφίασ των τικζμενων ηθτθμάτων, για τθν πλθρζςτερθ 

και αποτελεςματικότερθ αντιμετϊπιςθ τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, θ παρζμβαςθ 

τθσ Αρχισ επί των ανωτζρω κεμάτων παροχισ υπθρεςιϊν εντόσ λιμζνα κακίςταται 

επίκαιρθ. 

Ζπειτα ο κ. Πρόεδροσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 18.12.2018 Ειςιγθςι του. 

Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτι, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ 

Αρχισ Λιμζνων, προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ υπόκεςθσ, τθν 
Απόφαςθ ΡΑΛ 41/2017 και τθν Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

1) Ο Κανονιςμόσ ΕΕ/2013/1315 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου, τθσ 11θσ.12.2013 (L358/1), «περί των προςανατολιςμών τθσ 
Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορών και για τθν 
κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE.». 

2) Ο Κανονιςμόσ ΕΕ/2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 
τθσ 15θσ.02.2017 (L57/1) «για τθ κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι 
λιμενικών υπθρεςιών και κοινών κανόνων για τθ χρθματοοικονομικι διαφάνεια 
των λιμζνων». 

3) Η Οδθγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και υμβουλίου τθσ 
27θσ.11.2000 (L332/81) «ςχετικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ παραλαβισ 
αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου».  

4) Η Οδθγία 2007/71/ΕΚ τθσ Επιτροπισ τθσ 13θσ.12.2007 (L329/33) «για 
τροποποίθςθ του παραρτιματοσ II τθσ οδθγίασ 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου ςχετικά με τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 
παραλαβισ αποβλιτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου». 

5) Η Οδθγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 
19θσ Νοεμβρίου 2008 (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 312/3 τθσ 
22.11.2008) «για τα απόβλθτα και τθν κατάργθςθ οριςμζνων οδθγιών».  
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6) Ο Ν.2690/1999 (ΦΕΚ Α’45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και 
άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

7) Ο Ν.4042/2012 (Αϋ24) «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ - Εναρμόνιςθ με 
τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ αποβλιτων - 
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». 

8) Ο Ν.4389/2016 (Α’ 94) «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικών ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων και άλλεσ 
διατάξεισ», και ιδίωσ τα Άρκρα 112 και 113, όπωσ ιςχφει. 

9) Ο Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειών και 
Τπθρεςιών». 

10) Ο Ν.4413/2016 (Α’ 148) «Ανάκεςθ και εκτζλεςθ ςυμβάςεων παραχώρθςθσ-
Εναρμόνιςθ με τθν οδθγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
υμβουλίου τθσ 26θσ Φεβρουαρίου 2014 ςχετικά με τθν ανάκεςθ ςυμβάςεων 
παραχώρθςθσ (ΕΕ L 94/1/28.03.2014) και άλλεσ διατάξεισ». 

11) Ο Ν.4504/2017 (Α’ 184) «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.», αρ. 105. 

12) Σο π.δ. 456/1984 (Α’ 164) «Αςτικόσ Κώδικασ και Ειςαγωγικόσ Νόμοσ», ωσ ιςχφει.  

13) Σο π.δ. 19/2016 (Αϋ 28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιών τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

14) Η ΚΤΑ 8111.1/41/2009 (Β’ 412) «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 
παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε 
ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 2007/71/ΕΚ Οδθγίασ», όπωσ 
ιςχφει.  

15) Η ΤΑ 43942/4026 (Β’ 2992) «Οργάνωςθ και λειτουργία Ηλεκτρονικοφ Μθτρώου 
Αποβλιτων (ΗΜΑ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 42 του Ν.4042/2012 
(Α 24), όπωσ ιςχφει». 

16) Η υπ’ αρικμόν πρωτ. 3113.6/49054/2018/29.06.2018 εγκφκλιοσ του Τπουργοφ 
Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, με κζμα «Διευκρινιςεισ επί του ν. 
504/2017 (Α’ 184) Διά 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.  

17) Η Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 41/2017 με κζμα «Επικαιροποίθςθ τθσ υπ’ αρικ. 3/2017 
Γνωμοδότθςθσ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων με κζμα: Πάροχοι ςτουσ 
Ελλθνικοφσ Λιμζνεσ για τθν Διαχείριςθ Αποβλιτων τουσ» (ΑΔΑ 7Α34653ΠΩ-
25Χ). 
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18) Η Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 57/2018 «Εξζταςθ επιςτολισ / καταγγελίασ τθσ Ενώςεωσ 
Εφοπλιςτών Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ περί αναπροςαρμογισ 
τελών για τθν παροχι υπθρεςιών ευκολιών υποδοχισ υγρών αποβλιτων και 
καταλοίπων πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ του 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» (ΑΔΑ ΩΕΟ45Μ445-ΜΛΙ). 

19) Η Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 59/2018 «Σιμολόγιο Παροχισ υπθρεςιών παραλαβισ 
αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου που προςεγγίηουν τουσ Λιμζνεσ 
αρμοδιότθτασ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Καβάλασ Α.Ε.» (ΑΔΑ 9Δ9Η46Μ445-ΝΛΛ). 

20) Η Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 61/2018 «Εξζταςθ Επιςτολισ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Ηγουμενίτςασ Α.Ε. περί παροχισ διευκρινιςεων επί όρων των από 29θσ Ιουλίου 
2014 ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιών διαχείριςθσ ςτερεών και υγρών 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίων πλοίου που προςεγγίηουν  τθ καλάςςια 
περιοχι αρμοδιότθτόσ τθσ.» (ΑΔΑ ΩΙΣ546Μ445-ΘΜΧ) 

21) Η Απόφαςθ τθσ Ρ.Α.Λ. 62/2018 «Διαγωνιςμόσ για τθν παροχι υπθρεςιών 
παραλαβισ ςτερεών αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
προςεγγίηουν τθ λιμενικι ηώνθ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Πειραιώσ Α.Ε. δια τθσ 
χριςεωσ μιασ αδειοδοτθμζνθσ ολοκλθρωμζνθσ μονάδασ διαχείριςθσ 
αποβλιτων.» (ΑΔΑ 6ΕΛΝ46Μ445-Ε44) 

22) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 
1000.00/44060/2017 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

23) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 
1000.0/62063/2018 (ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

1. Σθν εξουςιοδότθςθ του Προζδρου τθσ Αρχισ για τθν αποςτολι ειςιγθςθσ 
προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου περί μζτρων 
κεραπείασ επί των ηθτθμάτων τθσ Αποφάςεωσ 41/2017, αναφορικά με τθ 
διαδικαςία παροχισ λιμενικϊν υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίων πλοίων. 

2. Σθν περαιτζρω διερεφνθςθ και μελζτθ των υφιςτάμενων ςυνκθκϊν και 
ηθτθμάτων πρόςβαςθσ και βακμοφ κακετοποίθςθσ ςτισ αγορζσ παραλαβισ, 
ςυλλογισ, μεταφοράσ, επεξεργαςίασ και διάκεςθσ αποβλιτων πλοίων και 
καταλοίπων φορτίων. 
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων 
Αγγελόπουλοσ 
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