
Δελτίο Τύπου 

Την Παρασκευή, 25 Ιουνίου 2021, κατά την 86η Συνεδρίασή της, η Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένων, έλαβε την υπ’ αρ. 237/2021 απόφασή της (βλ. ΑΔΑ: ΨΜ9Σ46Μ445-Υ4Ζ), με την 
οποία εξέφρασε απόψεις επί της με αριθμό 1000.0/31277/2021 Απόφασης του Υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΑΔΑ: 6ΡΘΤ4653ΠΩ-ΛΝ1) που εκδόθηκε 29.4.2021, 
με την οποία καταργούνται 18 κανονιστικές πράξεις και 2 ατομικές διοικητικές πράξεις της 
Αρχής.  

Στην απόφασή της, η ΡΑΛ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι δεν προκύπτει ρητή, σαφής και ειδική 
νομοθετική εξουσιοδότηση για την κατάργηση ή ανάκληση κανονιστικών και άλλων πράξεων 
της, τις οποίες η Αρχή είχε εκδώσει, όταν ήταν αρμόδια, παρά μόνον δυνατότητα προσφυγής 
στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά, όπως επίσης δεν προκύπτει κατά τρόπο συγκεκριμένο, ούτε 
αιτιολογείται ειδικά το δημόσιο συμφέρον. Τέλος, επισημαίνεται ότι η Υπουργική Απόφαση 
δε φαίνεται να έχει δημοσιευτεί έως σήμερα σε ΦΕΚ.  

Ειδικότερη μνεία γίνεται στην απόφασή της η Ρ.Α.Λ. για την κατάργηση των κάτωθι:  

α) Της «Επικοινωνίας 1/2020 - 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», η οποία έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Η Επικοινωνία αποτελεί κανονιστική πράξη 
ηπίου δικαίου, είχε αντικείμενο την ανίχνευση των βέλτιστων πρακτικών για την εφαρμογή του 
Κανονισμού 2017/352 και εκδόθηκε στα πλαίσια του αυτού του Κανονισμού. Για την 
ανωτέρω  κανονιστική πράξη, η ΡΑΛ είχε δεχτεί τα εύσημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως 
παράδειγμα εφαρμογής του εν λόγω Κανονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.   

β) Της υπ’ αρ. 62/2018 απόφασης της ΡΑΛ, που αφορά την διακήρυξη διαγωνισμού παροχής 
υπηρεσιών παραλαβής στερεών αποβλήτων της Ο.Λ.Π. Α.Ε.. Κατά της απόφασης αυτής είχε 
ασκηθεί προσφυγή από την ΟΛΠ, η οποία απορρίφθηκε από το Διοικητικό Εφετείο Πειραιά 
(υπ' αρ. απόφαση 1350/2019). Κατά της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου εκκρεμεί η 
συζήτηση της αίτησης αναίρεσης που άσκησε η Ο.Λ.Π. Α.Ε. ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας. 

Το πλήρες κείμενο της απόφασης της ΡΑΛ είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα της:  

http://www.raports.gr/el/content/%CE%B1%CF%80%CE%BF%CF%86%CE%B1%

CF%83%CE%B7-2372021  
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