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Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
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ΑΠΟΦΑΣΗ 140/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 9 η  

 
ΘΕΜΑ 3ο: Διαβούλευση σχεδίου Επικοινωνίας 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 

 

Την 2αν Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 12:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 59η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της 
Ρ.Α.Λ. επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, στον Πειραιά, 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. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

7. Γεωργίου Βασίλειος Μέλος 

8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

  

  

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Τσιουπλή Σοφία 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι φέρεται προς συζήτηση, σε συνέχεια της 
58ης Συνεδριάσεως, ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής. Επικοινωνία της Ρυθμιστικής 
Αρχής Λιμένων περί του Κανονισμού 2017/352. Σκοπός του εν λόγω εγγράφου διαβουλευτικού 
χαρακτήρα, αποτελεί η λήψη, αναφορικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 352/2017 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και του Συμβουλίου απόψεων που θα συνδράμουν εις το έργο της 
Αρχής, από εμπλεκόμενα μέρη και αρμόδιους φορείς. Ειδικότερα, υπό το πρίσμα της 
σχηματοποίησης ενός ενιαίου ανταγωνιστικού πλαισίου παροχής λιμενικών υπηρεσιών και 
χρηματοοικονομικής διαφάνειας, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων με το παρόν έγγραφο καλεί όλους 
τους ενδιαφερομένους να εμπλακούν σε διαλόγο, προκειμένου όπως εξασφαλιστεί η πλέον 
αρμονική ανάπτυξη της λειτουργίας της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με στόχο 
τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών της εσωτερικής αγοράς. Έπειτα αναπτύσσει συνοπτικά την 
από 29ης Νοεμβρίου 2019 Εισήγησή του. Ακολούθως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τεθέντα σε αυτή, 
τα Μέλη της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, προέβησαν σε διαλογική συζήτηση.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, αφού έλαβε υπόψη τα στοιχεία του κρινόμενου θέματος και την 
Εισήγηση. 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΩΣ ΕΞΗΣ 

 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

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

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

3) Οδηγία 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ηςΑπριλίου 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. 

4)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πράσινη Βίβλος για τους θαλάσσιους λιμένες και τη θαλάσσια 
υποδομή COM(97)678 τελικό.  

5) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, COM(2007) 575 τελικό. 

6) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική 
Βρυξέλλες, COM(2007) 616 τελικό. 

7)  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος, Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο 
Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών, 
COM(2011)144 τελικό. 

8) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Λιμένες: κινητήρας οικονομικής μεγέθυνσης, 
Βρυξέλλες, 23.5.2013, COM(2013) 295 τελικό. 
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9) Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκή Επιτροπής, Συγκρότηση του κύριου δικτύου μεταφορών: Οι 
διάδρομοι του κύριου δικτύου και διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη», COM(2013)940 
τελικό.  

10) Ν.2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 45),όπως  
ισχύει. 

11) Ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 94). 

12) 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.» (ΦΕΚ Α' 148), όπως ισχύει. 

13) Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες 
διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 63). 

14) 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). 

15) Ν. 4504/2019 «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).   

16) Ν.4607/2019 «[…] ΙV. Τροποποίηση του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 65). 

17) ΠΔ 456/1984 «Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός Νόμος.» (ΦΕΚ Α' 164). 

18) ΠΔ 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωση Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής 
Λιμένων (Ρ.A.Λ.).» (ΦΕΚ Α' 28), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

19) Υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017). 

20) Υπ’ αρ. 1000.00/62063/2018 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 477/23.08.2018). 

21) Απόφαση 96/2019 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων «Αποστολή Γνώμης κατ’ άρθρον 113Α του 
Ν.4389/2016 για το σύστημα κυρώσεων κατ’ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352». 

22)  Υπ. αρ. 3000.0/51279/2019 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, με θέμα «Σύστημα κυρώσεων κατ΄ άρθρον 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ηςΦεβρουαρίου2017 «για τη θέσπιση 
πλαισίου όσον αφορά την παροχή λιμενικών υπηρεσιών και κοινών κανόνων για τη 
χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων». 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια Υπαγωγής - Αιτιολογικού 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Τεκμηρίωση – Σκοπός και Στόχοι 

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

 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 108 παρ. 1 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από 
το Ν.4597/2019, «1. Συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την επωνυμία “Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων” (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει ως γενικότερη αποστολή την εποπτεία και τη διασφάλιση της 
νομιμότητας των σχέσεων μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων του εθνικού λιμενικού 
συστήματος και συνδεδεμένων σε αυτό εγκαταστάσεων, με έμφαση στην τήρηση της συμβατικής 
τάξης και την εφαρμογή της νομοθεσίας περί ελεύθερου ανταγωνισμού και με την επιφύλαξη των 
αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του 
παρόντος καταργούνται το άρθρο 43 του ν. 4150/2013 (Α` 102), όπως ισχύει, και η εκεί 
προβλεπόμενη Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων (Ρ.Α.Λ.) ως αυτοτελής δημόσια υπηρεσία και ως διακριτό 
νομικό πρόσωπο. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος η Ρ.Α.Λ. ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή 
υποκαθιστά στο σύνολο των εννόμων σχέσεων και των περιουσιακών στοιχείων την καταργούμενη 
Ρ.Α.Λ. του άρθρου 43 του ν. 4150/2013 (Α' 102). […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 112 παρ. 1 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει, «1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα 
έκδοσης κανονιστικών πράξεων και δεσμευτικών οδηγιών, εγκυκλίων, προτύπων, υποδειγμάτων, 
κατευθυντηρίων γραμμών, ανακοινώσεων, κωδίκων δεοντολογίας και χαρτών υποχρεώσεων και 
καλών πρακτικών, καθώς και κάθε άλλης απαραίτητης πράξης, ιδίως, για τη ρυθμιση 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 ευρωπαϊκη νομοθεσία περί ανταγωνισμού και παροχής λιμενικών υπηρεσιών και 
χρηματοοικονομικής διαφάνειας. β) […]. γ) […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113 παρ. 1 του Ν.4389/2016, όπως ισχύει, «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 Παραχώρησής 
στους λιμένες, ιδίως σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων ανταγωνισμού, του συμφωνημένου 
επιπέδου εξυπηρέτησης και της συμμόρφωσης 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 ευρωπαϊκης - νομοθεσίας, 
ιδίως σε σχέση με δημόσιες συμβάσεις, Συμβάσεις Παραχώρησεις και τους κανόνες ανταγωνισμού 
και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L57/1),  
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γ) τη ρύθμιση, εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκη 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 αναληφθησών δεσμεύσεων για τα ανωτέρω θέματα, δ) […], ε) […], στ) […].». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 113Α του Ν.4389/2016, όπως τούτο προστέθηκε με το άρθρο 47 του 
Ν.4597/2019, «1. 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». 

Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις, η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια 
να εξετάσει, να γνωμοδοτήσει και να λάβει κάθε μέτρο σχετικό, επί ζητημάτων, τα οποία αφορούν 
στην εφαρμογή του Κανονισμού 2017/352 στην Ελλάδα. 

 
Β.   Τεκμηρίωση –Σκοπός και Στόχοι 
 
Οι λιμένες αποτελούν κόμβους νευραλγικής σημασίας, καθώς εξασφαλίζουν την εδαφική συνέχεια 
της Ενώσεως, εξυπηρετώντας την περιφερειακή και την τοπική ναυτιλία που συνδέει 
περιφερειακές και νησιωτικές περιοχές. Αποτελούν, επίσης, τα loci από όπου μπορούν να 
οργανωθούν οι πολυτροπικές εφοδιαστικές ροές του διευρωπαϊκού δικτύου, εξασφαλίζοντας τη 
μείωση του κυκλοφοριακού οδικού φόρτου και της κατανάλωσης ενέργειας. Επιπροσθέτως, 
συντελούν σημαντικά στην εξάλειψη των σημείων συμφόρησης και στη γεφύρωση των 
ελλειπόντων κρίκων στις υποδομές μεταφορών εντός των εδαφών των κρατών μελών και μεταξύ 
αυτών. Ως εκ τούτου, η ύπαρξη κατάλληλων λιμενικών υποδομών επαρκούς επιπέδου 
εξυπηρέτησης από πλευράς υπηρεσιών, καθώς και η ύπαρξη ισότιμων όρων ανταγωνισμού είναι 
ζωτικής σημασίας για να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στις παγκόσμιες αγορές. 
 
Στα πλαίσια των ανωτέρω, τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχουν στοχοθετήσει τη 
δημιουργία ενός πλαισίου που θα βελτιώνει την απόδοση όλων των λιμένων και θα συμβάλλει 
στην αντιμετώπιση των αλλαγών και στις απαιτήσεις των μεταφορών, αποτελώντας, 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. 
 
Το 2017 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ψήφισαν τον κανονισμό – ορόσημο για την 
ευρωπαϊκή λιμενική βιομηχανία 352/2017 αναφορικά 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, από τη μία την αποτροπή της πρόσθετης 
επιβάρυνσης των λιμένων που ήδη λειτουργούν αποτελεσματικά, και από την άλλη τη δημιουργία 
κατάλληλων προϋποθέσεων έτσι ώστε οι λοιποί λιμένες να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις 
διαρθρωτικές τους δυσκολίες1. 

 
1Κανονισμός (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 
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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 ειδικών χειρισμών και 
αναπροσαρμογών σε θέματα οργάνωσης του τομέα. Η εξασφάλιση ενός πλαισίου για την παροχή 
λιμενικών υπηρεσιών καθώς και η εξασφάλιση ενός κατάλληλου πλαισίου για την προσέλκυση των 
απαραίτητων επενδύσεων σε όλους τους θαλάσσιους λιμένες 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 σκοπό τη δημιουργία ολοκληρωμένων λιμενικών υπηρεσιών με ευνοϊκούς όρους και 
ενός ανοικτού, ανταγωνιστικού περιβάλλοντος, σε ένα πολυπεπιπεδικά δομημένο τομέα δράσης, 
χαρακτηριζόμενος από την παρουσία πολλών δρώντων σε αγορές επιμέρους λιμενικών υπηρεσιών 
με διαφορετικά modus operandi. 
 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο και δη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Επικοινωνία ως κανονιστικό 
κείμενο αποτελεί ένα εκ των ευρέως διαδεδομένων εργαλείων ηπίου δικαίου (soft law), τα οποία 
χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση καταστάσεων και εξελίξεων ενδιαφέροντος, 
τον εντοπισμό και αξιολόγηση ζητημάτων, με τέλος την παρουσίαση τομεακών πολιτικών (policies) 
και πρωτοβουλιών. Με την Επικοινωνία, η Κοινότητα ή ο φορέας σε εθνικό επίπεδο, δύναται 
επιπρόσθετα να αποσαφηνίσει θέματα που αφορούν σε ενεστώσες πολιτικές ή να παράσχει ένα 
πλαίσιο εξειδίκευσης 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 εξειδικευμένο τομέα όπως αυτός των λιμενικών 
υπηρεσιών, η συνεισφορά τη διαμόρφωση μίας εθνικής θέσης προς την κατεύθυνση 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. Στα πλαίσια αυτά, 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 σκιαγραφήσει πιθανές 
ερμηνευτικές δυσκολίες ή ζητήματα υλοποίησης, εφαρμογής και ενσωμάτωσης κοινοτικού 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 
παρακολούθησης 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 

 
κανόνων για τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για 
τον ΕΟΧ), ΕΕ L 57, 3.3.2017, σ.1-7 
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τους κανόνες ανταγωνισμού και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2017/352 (L 57/1) , προτίθεται με την 
υπό διαβούλευση Επικοινωνία:  
 

Να ενημερώσει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις απαιτήσεις της εφαρμογής του Κανονισμού. 

ii Να επισημειώσει την αναγκαιότητα ύπαρξης ισότιμων 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 μεταφορές δια 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 ελευθερίας – με τη 
δυνατότητα θέσπισης περιορισμών, όταν υπάρχει τεκμηριωμένη ανάγκη και μη αντίθεση 
με τους κανόνες ανταγωνισμού – παροχής λιμενικών υπηρεσιών. 

vii Να καταδείξει το γεγονός ότι, δεδομένης της πολυπλοκότητας του εν θέματι αντικειμένου, 
προϋπόθεση για την επιτυχή ενσωμάτωση και εφαρμογή των Κοινοτικών επιταγών με 
διαφάνεια, αντικειμενικότητα και χωρίς διακρίσεις, 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 παράσχει ένα μηχανισμό συνεργιστικής προσέγγισης μεταξύ όλων 
όσων συμμετέχουν στο πεδίο που εμπίπτει στην κανονιστική αρμοδιότητα του Κανονισμού 
και πρακτικών σχετικών με όλα τα τεχνικά ζητήματα που άπτονται των ρυθμίσεών του. 

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

xiii Να αναδείξει την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης υπό το πρίσμα της ρύθμισης 
και όπως αυτή εξελίσσεται δυναμικά μέσω της ευρωπαϊκής και εθνικής νομολογίας 
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Συνεπώς, υπό το πρίσμα της σχηματοποίησης ενός ενιαίου ανταγωνιστικού πλαισίου παροχής 
λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομικής διαφάνειας, η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων καλεί τους 
ενδιαφερομένους να διαβουλευτούν επί της παρούσας προσέγγισης και αναμένει συνέχιση του 
διαλόγου, μέσω στοχοθετημένου επιδιωκόμενου αποτελέσματος προκειμένου να εξασφαλιστεί η 
πλέον αρμονική ανάπτυξη της λειτουργίας της παροχής των λιμενικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, με 
στόχο τη μέγιστη αξιοποίηση των ευκαιριών της εσωτερικής αγοράς, και τη βέλτιστη συμμόρφωση 
στις επιταγές τους Κανονισμού.   

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ Tην εξουσιοδότηση του Προέδρου της Αρχής για νομοτεχνική επεξεργασία του προσχεδίου 
Επικοινωνίας περί εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού 2017/352 και 

β΄ Την αποστολή του ανωτέρω προσχεδίου, διαβουλευτικού χαρακτήρα, σε εμπλεκόμενους φορείς 
και αρμόδιες αρχές, προκειμένου όπως η Αρχή λάβει απόψεις, σχόλια και εν γένει ανάδραση περί 
της εφαρμογής του Κανονισμού 352/2017 στην Ελλάδα.  

  

                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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