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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 150/2020 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  6 3 η  

 
ΘΕΜΑ 12o : Αίτημα Έκδοσης Οδηγίας κατ’ άρθρον 112 του Ν.4389/2016 
 

Την 6η Μαρτίου 2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα 13:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 63η Συνεδρίασή τους στα γραφεία της Ρ.Α.Λ. 
επί της οδού Γρ. Λαμπράκη 150, Πειραιάς, 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. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

8. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία.  
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα Εισήγηση φέρεται ενώπιον του Δ.Σ. 
της Αρχής η έκδοση δεσμευτικής οδηγίας περιορισμένης ισχύος, αναφορικά με τον τρόπο χρέωσης 
υπηρεσιών στερεών και υγρών αποβλήτων, αναφερόμενη προς την εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος 
Βόλου Α.Ε.», εν όψει του από 27.02.2020 υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/28.2.2020 αιτήματος του ανωτέρω 
φορέα.  

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο, η εταιρεία αιτείται όπως εξετασθεί από την Αρχή η έκδοση 
«δεσμευτικής οδηγίας/κατεθυντήριας γραμμής, περί του τρόπου με τον οποίο θα μπορούσαν να 
διασπαστούν οι σχετικές, διαλαμβανόμενες επί της εγκεκριμένης τιμολογιακής μας πολιτικής, 
χρεώσεις των εν λόγω υπηρεσιών, σε υγρά και στερεά απόβλητα, προκειμένου να εξετάσουμε την 
πιθανότητα προκήρυξης νέου διαγωνισμού εισάγοντας τη σχετική διάκριση, καθώς τούτο αποτελεί 
και το μοναδικό λόγο για τον οποίο η Α.Ε.Π.Π. αποφάνθηκε υπέρ της προσφεύγουσας, 
ακυρώνοντας την διακήρυξη του διαγωνισμού.».  

Έπειτα ανέπτυξε συνοπτικά την από 4ης Μαρτίου 2020 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 

1. Στις 28.02.2020, με την από 27.02.2020 (υπ’αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/28.2.2020) επιστολή του 
Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. (εφεξής Ο.Λ.Β. Α.Ε. ) υποβλήθηκε στην Αρχή αίτημα 
για την έκδοση δεσμευτικής οδηγίας ή κατευθυντηρίων γραμμών, επικαλούμενη «i) την 
αδήρητη ανάγκη αδιάλειπτης παροχής των … «ευαίσθητων» περιβαλλοντικά υπηρεσιών» και 
ii) τη «αναγκαιότητα εξεύρεσης άμεσης λύσης στο ζήτημα», μετά την έκδοση της υπ’ αρ. 
7/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π.. Το ανωτέρω αίτημα απεστάλει και στις 03.03.2020, κατόπιν 
ορθής επανάληψης με το υπ’ αρ. 1249/27.2.2020 εγγράφου, ταυτόσημου κατά περιεχομένου. 
Ειδικότερα:  

2. Στις 15.01.2020, με την υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ …/15.1.2020 επιστολή του Προέδρου, αναζητήθηκαν 
από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. οι απόψεις της επί εγγράφου αναφοράς […], και των συνημμένων σε αυτή 
εγγράφων. Με την ανωτέρω αναφορά, […], διαμαρτύρεται για την μη εφαρμογή του άρθρου 
105 του Ν.4504/2017 και του Κανονισμού ΕΕ 2017/352, από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. , καθώς η Ο.Λ.Β. 
Α.Ε. είχε εκδώσει την από ../.../2019 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού αποκλειστικής 
ανάθεσης των υπηρεσιών υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που 
καταπλέουν στον λιμένα αρμοδιότητάς της.  

3. Στις 21.01.2020, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Αρχής, αποστέλλοντας το υπ’ αρ. 
…/21.01.2020 υπόμνημα απόψεών της και συνοδευόμενο από επτά Σχετικά τεκμηρίωσης 
αυτών, ήτοι: α. Την υπ’ αρ. Ζ.1/2019 απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ επί του διενεργηθέντος ελέγχου 
στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. , β. την υπ’ αρ. 3/2019 διακήρυξη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , γ. λοιπά επισυναπτόμενα 
έγγραφα προς την Αρχή, δ. την Προδικαστική Προσφυγή […] στην Α.Ε.Π.Π. κατά του ανωτέρω 
διαγωνισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , ε) την υπ’ αρ. 1/2019 Προσωρινή Έκθεση Ελέγχου της ΕΑΔΗΣΥ, 
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στ) Την προδικαστική προσφυγή της εταιρείας [….] κατά προκηρυχθέντος ανοικτού 
διαγωνισμού της Ο.Λ.Β. Α.Ε. και ζ) τους προσθέτους λόγους της ίδιας εταιρείας κατά του 
ανοικτού διαγωνισμού.  

4. Παράλληλα, και στις 17.01.2020, ελήφθη από την Αρχή η υπ’ αρ. …/…/2020 από 17.01.2020 
επιστολή της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του ΥΝΑΝΠ, […]. Προηγούμενα, 
είχε ληφθεί από το Τμήμα Β της ΔΙΛΥΚΥΠ του ΥΝΑΝΠ οι υπ’ αρ. …/22.11.2019 απόψεις του 
Διευθυντού.  

5. […]  

6. Στις 24.01.2020, ελήφθη το υπ’ αρ. 2004/24.1.2020 ενημερωτική επιστολή της […], η οποία 
συνοδευόταν από τέσσερα σχετικά εκ των οποίων τρία αφορούν την υπόθεση, ήτοι, α) την 
απάντηση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σε διευκρινιστικό ερώτημα, β) την προδικαστική προσφυγή της κατά 
της 3/2019 διακηρύξεως της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , γ) την υπ’ αρ. Α29/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. περί 
αναστολής της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας.  

7. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1041/19.02.2020 διαβίβαση επιστολής της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , ζητήθηκαν από 
την ΕΑΔΗΣΥ οδηγίες αναφορικά με την διαδικασία στην οποία οφείλει να καταφύγει ο 
Οργανισμός προκειμένου να προβεί στην επιλογή Αναδόχου μέχρι του χρόνου κατακυρώσεως 
του ανασταλλέντος διαγωνισμού.  

8. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 1173/25.2.2020 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , 
κατέστη γνωστό προς τους εκεί αναφερομένους, η έκδοση της υπ’ αρ. 7/2020 αποφάσεως της 
Α.Ε.Π.Π. , η οποία δεχόμενη την ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή, ακύρωσε την τρέχουσα 
υπ’ αρ. 3/2019 διακήρυξη της Ο.Λ.Β. Α.Ε. . Με την ίδια επιστολή, απεστάλησαν οι αποφάσεις 
της Α.Ε.Π.Π. και της ΕΑΔΗΣΥ.  

9. Με την από 27.02.2020 υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 306/27.02.2020 διαβίβαση της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , 
ελήφθησαν σχόλια επί της ανωτέρω αποφάσεως της Α.Ε.Π.Π., και λόγοι για τους οποίους η 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. στερείται της δυνατότητας να εφαρμόσει άλλο σύστημα χρέωσης πέραν τους ρητώς 
αναφερομένου στις υπ’ αρ. 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29.11.2007 και 3113.11/31087/ 
2016/11.04.2016 ΚΥΑ, οι οποίες ενέκριναν το σύστημα χρέωσης κατ’ άρθρον 8 της ΚΥΑ 
8111/41/2009.  

10. […]  

11. Στις 12.02.2020, αναρτήθηκε προς διαβούλευση νομοσχέδιο του ΥΝΑΝΠ, το οποίο 
περιλαμβάνει 72 άρθρα, μεταξύ των οποίων δεν περιλαμβάνεται τροποποίηση του άρθρου 
105 του Ν.4504/2017.  

12. Με την υπ’ αρ. πρωτ. 70/27.2.2020 εγγράφου του Γραφείου κοινοβουλευτικού Ελέγχου, 
διαβιβάστηκε η υπ’ αρ. 4525/26.2.2020 ερώτηση Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, με 
αντικείμενο την ανωτέρω ακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. .  

13. Η ίδια επιστολή διαβιβάστηκε και από την ΔΙΛΙΚΥΠ, με την οποία αναζητούνται οι απόψεις της 
Αρχής επί του θέματος. 

14. Με την υπ’ αρ. ΡΑΛ 332/27.2.2020 επιστολή […], ελήφθησαν: α) η υπ’ αρ. 7/2020 απόφαση της 
ΑΕΠΠ, β) η Προδικαστική Προσφυγή της κατά της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , γ) το Υπόμνημα Αντίκρουσης 
Απόψεων, δ) Απόψεις και Υπόμνημα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. επί ΠΠ, και ε) η Παρέμβαση της […].  
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15. Με την υπ’ αρ. 4786/12.9.2019 επιστολή της ΕΑΔΗΣΥ, είχαν αναζητηθεί οι απόψεις της Αρχής 
επί του διενεργούμενου ελέγχου των διακηρύξεων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. . Σε απάντηση, η Αρχή 
απέστειλε τις υπ’ αρ. 598/01.10.2019 και 1234/23.10.2019 επιστολές της.  

16. Τέλος, με την υπ’ αρ. 1335/21.12.2018 είχαν τεθεί υπ’ όψιν της Αρχής σχέδια προσκλήσεων 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 105 του Ν.4504/2017, συνταγμένα σε χρόνο 
προ της ανάθεσης της αρμοδιότητας στην Αρχή.  

17. Επίσης, 26.3.2019, με την υπ’ αρ. 1505/26.3.2019 επιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. , διαβιβάστηκε απόφαση του Δ.Σ. επί της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 
2017/352, αναφορικά με την έκδοση ελαχίστων απαιτήσεων και εγγραφής παρόχων σε 
μητρώο που τηρεί η ίδια.  

18. Στις 3.3.2020, ελήφθη ο υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΛ 366/04.03.2020 υπολογισμός επιμερισμού εκ της 
προσφεύγουσας. Ταυτόχρονα, ελήφθη ο υπ’ αρ. ΡΑΛ 359/03-03-2020 υπολογισμός 
επιμερισμού εκ της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

19. Στις 4.3.2020, ελήφθη (Ρ.Α.Λ. 373/4.3.2020) η από 20.2.2020 «Σύμβαση Ανάθεσης Υπηρεσιών 
Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στη 
Θαλάσσια Περιοχή Αρμοδιότητας Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ» (με αρ. ΚΙΜΔΥΣ 20SYMV006317141 2020-02-
20). 

ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ 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». 

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

6. 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.  

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

ΑΔΑ: 67ΝΓ46Μ445-ΥΜΞ



5 
 

και 11 παρ. 3α. 

8. 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). 

9. 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. 

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

11. 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). 

12. 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. 

13. 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. 

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

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

16. Την υπ’ αρ. 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29.11.2007 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και 
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και 
Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση 
αναπροσαρμογής των τιμολογίων των λιμενικών τελών και λοιπών δικαιωμάτων των 
παρεχομένων υπηρεσιών του Οργανισμού Λιμένα Βόλου Α.Ε.(Ο.Λ.Β. Α.Ε. )» (ΦΕΚ Β 2341) 

17. 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.  

18. Την υπ’ αρ. 3113.11/31087/2016/11.04.2016 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα «Έγκριση τροποποίησης κανονισμού τελών και 
δικαιωμάτων του Οργανισμού Λιμένος Βόλου Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 1111).  

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), 
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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’ 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)  

22. Η υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφαση του Β’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

23. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 41/2017 της 28ης Συνεδρίασης της 22ας Δεκεμβρίου 2017 με θέμα 
«Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 3/2017 Γνωμοδότησης της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων με θέμα: 
Πάροχοι στους Ελληνικούς Λιμένες για την Διαχείριση Αποβλήτων τους» (ΑΔΑ 7ΣΑ34653ΠΩ-
25Χ). 

24. Η Απόφαση Ρ.Α.Λ. 57/2018 της 33ης Συνεδρίασης της 26ης Απριλίου 2018 με θέμα «Εξέταση 
επιστολής / καταγγελίας της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας 
περί αναπροσαρμογής τελών για την παροχή υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής υγρών 
αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του 
Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.» (ΑΔΑ: ΩΕΟΣ46Μ445-ΜΛΙ). 

25. Η Απόφαση Ρ.Α.Λ. 59/2018 της 33ης Συνεδρίασης της 26ης Απριλίου 2018 με θέμα «Τιμολόγιο 
Παροχής υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου που 
προσεγγίζουν τους Λιμένες αρμοδιότητας της Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε» (ΑΔΑ: 
Ω9ΧΔ46Μ445-Λ06). 

26. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 79/2018 με θέμα «Αξιολόγηση εξελίξεων και επανεξέταση θεμάτων 
Απόφασης 41/2017 Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (ΑΔΑ 613446Μ445-2ΧΗ). 

27. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 105/2018 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων» 
(ΑΔΑ Ω8ΒΛ46Μ445-0ΛΔ). 

28. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 106/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 του Ν.4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) και πρότυπης σύμβασης για την 
παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
πλοίων». (ΑΔΑ ΨΒΚΔ46Μ445-ΞΝ3) 

29. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 107/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Υγρά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης 
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 62ΒΕ46Μ445-6ΒΠ) 

30. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 108/2019 με θέμα «Σχέδια προς διαβούλευση πρότυπης πρόσκλησης 
κατ’ άρθρον 105 παρ. 10Α του Ν.4504/2017 (Στερεά Επικίνδυνα Απόβλητα) και πρότυπης 
σύμβασης για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και 
καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 9ΚΞΡ46Μ445-Η72) 
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31. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 112/2019 με θέμα «Εξέταση αιτημάτων παράτασης της διαδικασίας 
κοινής διαβούλευσης για τα σχέδια προτύπων προσκλήσεων κατ’ άρθρον 105 παρ. 8 και 10Α 
του Ν.4504/2017 και προτύπων συμβάσεων για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ ΩΠΠΕ46Μ445-ΔΒΑ) 

32. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 117/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
8 του Ν. 4504/2017 (Στερεά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ Ψ61Α46Μ445-ΨΝΝ) 

33. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 118/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
8 του Ν. 4504/2017 (Υγρά Απόβλητα) για την παροχή λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ ΨΞΤ146Μ445-Ν7Ν) 

34. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 119/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα Ι της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 
9Φ4Χ46Μ445-0ΟΧ) 

35. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 120/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα ΙΙ της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ 
9ΥΡΣ46Μ445-Λ8Ε) 

36. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 121/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα V της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων». (ΑΔΑ 
ΨΔ0Ν46Μ445-ΛΦΤ) 

37. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 122/2019 με θέμα «Σχέδιο πρότυπης πρόσκλησης κατ’ άρθρον 105 παρ. 
10Α του Ν. 4504/2017 (Παράρτημα VI της ΔΣ MARPOL 73/78) για την παροχή λιμενικών 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων.». (ΑΔΑ 
Φ7Δ46Μ445-ΚΤΖ) 

38. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 133/2019 της 57ης Συνεδρίασης ληφθείσα στις 31/10/2019 με θέμα 
«Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, περί 
επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τελών για την παραλαβή αποβλήτων από 
παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια καθώς και σκαφών που εκτελούν μεταφορά 
επιβατών από και προς τα κρουαζιερόπλοια». (ΑΔΑ 6ΒΦΣ46Μ445-2Γ3). 

39. Η Γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ. 14/2019, ληφθείσα κατά την 55η Συνεδρίασης της 30ης Αυγούστου 
8.2019, με θέμα «Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων 
και Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με κριτήριο τη 
συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων.» (ΑΔΑ 6ΦΤ546Μ445-ΙΧΡ). 

40. Η Απόφαση της Ρ.Α.Λ. 140/2019 με θέμα «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». (ΑΔΑ: ΩΓΤ946Μ445-ΒΒΔ). 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Προοίμιο σημεία 1, 10 και 14 και Άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

ΙΙ. Άρθρα 5 και 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθ. 
3418/07/2002 Κ.Υ.Α. που μετέφερε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ στην 
ελληνική έννομη τάξη. 

ΙΙΙ. Το τιμολόγιο αποβλήτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

I. Οι προβλέψεις της υπ’ αριθ. 3/2019 Διακήρυξης Διαγωνισμού 

ΙI. Η ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. 

ΙII. Η υπ’ αριθ. 7/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 

IV. Το Αίτημα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 

Δ. Υπαγωγή – Αιτιολογικό 

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

Α. Αρμοδιότητα της 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 
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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.  

Η έκδοση δεσμευτικής οδηγίας προβλέπεται για την επίλυση ζητημάτων τα οποία μεταξύ άλλων, 
άπτονται της μεθοδολογίας χρεώσεων, οικονομικής ρύθμισης αλλά και διαφάνειας και 
συμβατότητας νομιμότητας των λιμενικών τελών και χρεώσεων.  

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

Β. Νομικό Πλαίσιο  

Ι. Προοίμιο σημεία 1, 10 και 14 και Άρθρα 5 και 8 της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

Η Οδηγία 2000/59/ΕΚ επεδίωξε να ρυθμίσει το ζήτημα των απορρίψεων αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων στη θάλασσα, από πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες της 
ένωσης, με διατάξεις οι οποίες εξασφαλίζουν τη διάθεση επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων για 
την παραλαβή τους, προκειμένου να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, κατ’ 
εφαρμογή και της διεθνούς συμβάσεως Marpol 73/78. 

Σύμφωνα, εν προκειμένω, με το Προοίμιο της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ προβλέπεται ότι: «Εκτιμώντας 
τα ακόλουθα: (1) Η κοινοτική πολιτική στον τομέα του περιβάλλοντος αποβλέπει σε υψηλό επίπεδο 
προστασίας στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης καθώς και στην 
αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”. (10) Οι επαρκείς λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής θα πρέπει να 
καλύπτουν τις ανάγκες των χρηστών, από το μεγαλύτερο εμπορικό πλοίο μέχρι το μικρότερο 
σκάφος αναψυχής, καθώς και του περιβάλλοντος, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης των πλοίων που τις χρησιμοποιούν η υποχρέωση να εξασφαλιστεί η ύπαρξη 
επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής παρέχει στα κράτη µέλη υψηλό βαθμό ελευθερίας 
ώστε να ρυθμίζουν την παραλαβή των αποβλήτων κατά τον πλέον αρμόζοντα τρόπο και τους 
επιτρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν σταθερές εγκαταστάσεις παραλαβής ή να ορίζουν φορείς 
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παροχής υπηρεσιών οι οποίοι θα μεταφέρουν στους λιμένες κινητές μονάδες παραλαβής 
αποβλήτων όποτε αυτό απαιτείται η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται επίσης την υποχρέωση παροχής 
όλων των αναγκαίων υπηρεσιών ή/και άλλων συνοδευτικών ρυθμίσεων για τη δέουσα και επαρκή 
χρήση των εγκαταστάσεων αυτών. (14). Με βάση την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, το κόστος των 
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και διάθεσης 
αποβλήτων πλοίου, θα πρέπει να καλύπτεται από τα πλοία χάριν της προστασίας του 
περιβάλλοντος, το σύστημα των τελών θα πρέπει να ενθαρρύνει την παράδοση των αποβλήτων 
πλοίων στους λιμένες αντί της απόρριψης στη θάλασσα τούτο μπορεί να διευκολυνθεί αν οριστεί 
ότι όλα τα πλοία συνεισφέρουν στο κόστος της παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων πλοίων ώστε 
να μειωθεί το οικονομικό κίνητρο της απόρριψης στη θάλασσα, [...] τα κράτη μέλη, θα πρέπει να 
[…] διατηρήσουν την αρμοδιότητα να καθορίζουν εάν και σε ποιο βαθμό τα τέλη που αφορούν τις 
ποσότητες που παραδίδουν πραγματικά τα πλοία θα περιληφθούν στα συστήματα κάλυψης του 
κόστους χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων οι επιβαρύνσεις για τη χρήση των εγκαταστάσεων θα 
πρέπει να είναι δίκαιες, να μην εισάγουν διακρίσεις και να καθορίζονται με διαφάνεια.» 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων» της Οδηγίας 
προβλέπεται ότι «1. Για κάθε λιμένα καταρτίζεται και εφαρμόζεται κατάλληλο πρόγραμμα 
παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα ενδιαφερόμενα μέρη, και 
ιδίως με τους χρήστες του λιμένα ή τους εκπροσώπους αυτών, με γνώμονα τις απαιτήσεις των 
άρθρων 4, 6, 7, 10 και 12. Οι λεπτομερείς απαιτήσεις σχετικά με την κατάρτιση των προγραμμάτων 
αυτών καθορίζονται στο Παράρτημα I. 2. Τα προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1, μπορούν, εφόσον απαιτείται για λόγους 
αποτελεσματικότητας, να καταρτίζονται σε περιφερειακό πλαίσιο με τη δέουσα συμμετοχή κάθε 
λιμένα, υπό την προϋπόθεση ότι προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους λιμένα ποιές εγκαταστάσεις 
παραλαβής είναι απαραίτητες και ποιές είναι διαθέσιμες. 3. Τα κράτη μέλη αξιολογούν και 
εγκρίνουν το πρόγραμμα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων, παρακολουθούν την εφαρμογή 
του και εξασφαλίζουν την επανέγκρισή του τουλάχιστον ανά τριετία καθώς και μετά από 
σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 της Οδηγίας 2000/59, με τίτλο «Τέλη για τα απόβλητα πλοίου» 
προβλέπεται ότι: «1. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής αποβλήτων πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης 
των αποβλήτων, να καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. 2. Τα συστήματα κάλυψης 
του κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής πρέπει να μην παρέχουν κίνητρο 
στα πλοία να απορρίπτουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι 
ακόλουθες αρχές στα πλοία, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια 
μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: α) όλα τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους 
συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του εάν 
χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι. Στις σχετικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται 
η ενσωμάτωση του τέλους στα λιμενικά τέλη ή η επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους αποβλήτων. 
Τα τέλη μπορούν να διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία, τον τύπο 
και το μέγεθος του πλοίου β) το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος 
που αναφέρεται στο σημείο α), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων 
πλοίου που παραδίδουν πραγματικά τα πλοία,·γ) επιτρέπεται η μείωση των τελών, εάν η 
περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι 
τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες 
αποβλήτων. 3. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα επιβαλλόμενα τέλη είναι δίκαια, καθορίζονται 
με διαφάνεια, δεν εισάγουν διακρίσεις, και αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται, το ύψος των τελών και η 
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βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων. 4. Η Επιτροπή, 
εντός τριών ετών από της ημερομηνίας που αναφέρεται στο άρθρο 16 παράγραφος 1, υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η οποία θα αξιολογεί τις επιπτώσεις στο 
θαλάσσιο περιβάλλον και τους τρόπους ροής των αποβλήτων από τις διαφορές μεταξύ των 
συστημάτων κάλυψης του κόστους τα οποία υιοθετούνται σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η 
έκθεση αυτή συντάσσεται σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και 
εκπροσώπους των λιμένων. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι αναγκαίο βάσει της εν λόγω 
αξιολόγησης, πρόταση τροποποίησης της παρούσας οδηγίας, με τη θέσπιση συστήματος που 
προβλέπει την καταβολή εκ μέρους όλων των πλοίων, που καταπλέουν σε λιμένα κράτους μέλους, 
κατάλληλου ποσοστού, όχι λιγότερου του ενός τρίτου, του κόστους που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1, ανεξαρτήτως της πραγματικής χρήσεως από αυτά των εγκαταστάσεων, ή ενός 
εναλλακτικού συστήματος με ισοδύναμο αποτέλεσμα.». 

ΙΙ. Άρθρα 5 και 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ, η οποία αντικατέστησε την υπ’ αριθ. 
3418/07/2002 ΚΥΑ που μετέφερε τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ στην ελληνική 
έννομη τάξη. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων» της ίδιας Κ.Υ.Α. 
προβλέπεται ότι: «1. Για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων από τις ως άνω λιμενικές 
εγκαταστάσεις καταρτίζεται και εφαρμόζεται, για κάθε λιμένα, κατάλληλο σχέδιο, με γνώμονα τις 
απαιτήσεις των άρθρων 4, 6, 7,10,12 και του Παραρτήματος Ι. Στο παραπάνω σχέδιο παραλαβής 
και διαχείρισης αποβλήτων το οποίο ονομάζεται, στο εξής, χάριν συντομίας, "σχέδιο", θα 
περιγράφονται υποχρεωτικώς όλες οι φάσεις παραλαβής, συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής 
αποθήκευσης, πιθανής επεξεργασίας και οριστικής νόμιμης διάθεσης των παραγόμενων 
αποβλήτων στα λιμάνια, με την τήρηση, φυσικά, της σχετικής τελωνειακής διαδικασίας, όπως αυτή 
ορίζεται από τις τελωνειακές διατάξεις. 2. Τα σχέδια μπορούν, κατόπιν συμφωνίας των αρμοδίων 
φορέων διαχείρισης λιμένων, να καταρτίζονται-συμπληρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο, για 
περισσότερους τους ενός λιμένες, με τη δέουσα συμμετοχή του κάθε λιμένα υπό την προϋπόθεση 
ότι προσδιορίζεται για κάθε επιμέρους λιμένα ποιες εγκαταστάσεις παραλαβής είναι απαραίτητες 
και ποιες είναι διαθέσιμες. 3. Τα σχέδια καταρτίζονται με ευθύνη των φορέων διαχείρισης λιμένων 
και υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής σε τρία (03) αντίγραφα. Σε περίπτωση που 
το σχέδιο δεν είναι πλήρες και δεν καλύπτει επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας, η αρμόδια 
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, το αργότερο εντός είκοσι (20) 
ημερών από την παραλαβή του, ενημερώνει εγγράφως το αρμόδιο φορέα διαχείρισης λιμένα, ο 
οποίος υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου το σχέδιο. Εφόσον το σχέδιο είναι πλήρες και καλύπτει 
επαρκώς τις απαιτήσεις της παρούσας η αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και 
Λιμενικής Πολιτικής διαβιβάζει ένα αντίγραφο του σχεδίου στη αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος 
της οικείας Περιφέρειας και ένα στην αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Εντός (01) ενός μηνός 
από την ημερομηνία παραλαβής των σχεδίων, οι προαναφερόμενες Υπηρεσίες υποχρεούνται να 
διαβιβάσουν τη γνωμοδότηση τους στη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής. Η μη 
αποστολή γνωμοδότησης μέχρι τη λήξη του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος θεωρείται 
ως θετική γνωμοδότηση. Η έγκριση του σχεδίου πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού 
Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 4. Η έγκριση των σχεδίων ισχύει για 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο ορίζεται στην εγκριτική απόφαση και δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια. Τα σχέδια επανυποβάλλονται προς έγκριση από τους αρμόδιους 
φορείς διαχείρισης λιμένων κάθε φορά, μετά από τις παρακάτω τροποποιήσεις στη λειτουργία των 
λιμένων: α. Αλλαγή των αναδόχων παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων 
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φορτίου. β. Αλλαγή της διαδικασίας παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου. γ. Αλλαγές οι οποίες τροποποιούν σημαντικά το μέγεθος - χαρακτήρα - λειτουργία του 
λιμένα. 5. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από τη Γενική 
Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ. και Λιμενική Αρχή, 
καθώς και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Νομαρχίας και της Περιφέρειας. Οι φορείς διαχείρισης 
λιμένων υποχρεούνται να υποβάλουν εντός του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση 
της λιμενικής εγκατάστασης όπως προβλέπεται από το άρθρο 11 της υπ` αριθμ. 13588/725/2006 
κοινής υπουργικής απόφασης και προδιαγράφεται στο κεφ. 13 του Παραρτήματος του άρθρου 4 
της υπ` αριθμ. 24944/1159/2006 κοινής υπουργικής απόφασης όπως ισχύει, στις ανωτέρω 
Υπηρεσίες. Η έκθεση θα περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες που αφορούν τον αριθμό των πλοίων 
που κατέπλευσαν στο λιμένα, τον αριθμό των πλοίων που παρέδωσαν απόβλητα και κατάλοιπα 
φορτίου, τις ποσότητες των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου, ανά κωδικό ΕΚΑ, που 
παρελήφθησαν από τα πλοία. Επίσης θα περιέρχονται πληροφορίες για τυχόν προβλήματα που 
παρουσιάστηκαν κατά την εφαρμογή του σχεδίου και για τη διαδικασία που αυτά 
αντιμετωπίστηκαν. 6. Τα σχέδια παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων των λιμένων, αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος του Κανονισμού Λειτουργίας τους.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 «Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία» της ΚΥΑ προβλέπεται 
ότι: «1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων μεριμνούν ώστε το κόστος των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας και 
της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, να καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. 2. Το 
τέλος αυτό για τους λιμένες των οποίων οι φορείς διαχείρισης υπάγονται στις ρυθμίσεις του 
Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 “Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί” (Α΄ 314) εγκρίνεται από τη 
Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών κατόπιν γνωμοδότησης της 
Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, 
Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα τέλη των υπολοίπων λιμένων εγκρίνονται από τη Γενική 
Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής. 3. Τα συστήματα κάλυψης του κόστους χρήσης των λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής πρέπει να μην παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα 
παραπάνω απόβλητα στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές στα 
πλοία, πλην των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών 
το πολύ: α. όλα τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος 
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι. 
Στις σχετικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση του τέλους στα λιμενικά 
τέλη ή η επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους των παραπάνω αποβλήτων. Τα τέλη μπορούν να 
διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του 
πλοίου, β. το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος που αναφέρεται 
στο εδάφιο (α), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται 
στα πλοία και που παραδίδονται πραγματικά, γ. επιτρέπεται η μείωση των τελών, εάν η 
περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι 
τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων ότι 
το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων. 4. Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής 
με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ υποχρεούνται στην παράδοση των αποβλήτων που 
παράγονται στα πλοία αυτά και στην καταβολή αναλόγου τέλους. 5. Τα επιβαλλόμενα τέλη θα 
πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με διαφάνεια, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να 
αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά 
περίπτωση, χρησιμοποιούνται. Το ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να 
διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων, από τους φορείς διαχείρισης, όταν ζητούνται. 6. Τα 
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τέλη καταβάλλονται στο φορέα διαχείρισης του κάθε λιμένα με μέριμνα του πλοιάρχου ή του 
νομίμου εκπροσώπου του πλοίου. Σε περίπτωση οφειλής ή καθυστέρησης απόδοσης των τελών 
στους φορείς διαχείρισης των λιμένων εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 20 του 
ν. 3622/2007.». 

ΙΙΙ. Το τιμολόγιο αποβλήτων της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 της ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007/29-11-2007, προβλέπεται το 
Τιμολόγιο Δικαιωμάτων Παραλαβής Αποβλήτων και Καταλοίπων Πλοίων, το οποίο είναι 
διαρθρωμένο σε Ειδικά Απόβλητα, Λύματα, Αποζημιώσεις και Εκπτώσεις.  

Για τα Ειδικά Απόβλητα, προβλέπονται σταθερά τέλη, τα οποία κυμαίνονται αναλόγως του είδους 
του καταπλέοντος πλοίου, και βρίσκονται πινακοποιημένα, ως εξής: 

Κατηγορία Πλοίων και Χρέωσης Σταθερό Τέλος (σε €) 

Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και κρουαζιερόπλοια 
(€/κατάπλου) 

 

] ≤ 2.500 κ.ο.χ.  245,70 

] 2.501 – 5.000 κ.ο.χ. 336,70 

] 5.001 – 10.000 κ.ο.χ. 518,70 

] > 10.001 κ.ο.χ. 700,70 

Επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία (€ / μήνα) 341,25 

Υδροπτέρυγα, ταχύπλοα επιβατηγά πλοία > 100 κ.ο.χ. (€ / μήνα) 332,15 

Σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στο λιμένα Βόλου (Μεταφ. ικαν. > 
12 ατόμων) (€ / μήνα) 

18,20 

Επί του ανωτέρω ποσού, περιλαμβάνονται υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται ανά κατηγορία πλοίου 
και συγκεκριμένα:  

Α. Για τα Εμπορικά Φορτηγά Πλοία, Δεξαμενόπλοια και Κρουαζιερόπλοια, εντός του σταθερού 
τέλους περιλαμβάνονται παραλαβή πετρελαιοειδών (7m3 και 2 ώρες χρόνο παράδοσης) και 
παραλαβή στερεών απορριμμάτων (5m3 και 1 ώρα χρόνο παράδοσης), με επιπλέον χρέωση ανά 
επιπλέον κυβικό και ώρα.  

Β. Για τα υδροπτέρυγα και ταχύπλοα επιβατηγά πλοία περιλαμβάνεται παραλαβή πετρελαιοειδών 
(10m3 και 2 ώρες χρόνο παράδοσης) και στερεών απορριμμάτων (10m3 και 1 ώρα χρόνο 
παράδοσης). 

Γ. Για τα Επιβατηγά – Οχηματαγωγά περιλαμβάνεται παραλαβή πετρελαιοειδών 1,5 m3 και 
στερεών απορριμμάτων 12m3, με επιπλέον χρέωση ανά επιπλέον κυβικό και ώρα.  

Επιπλέον, προβλέπονται Αποζημιώσεις σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης πλοίου, 
που θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του υποχρέου παραλαβής αποβλήτων, και Εκπτώσεις τριών 
βασικών κατηγοριών πλοίου, ήτοι α) πλοία με συχνούς κατάπλοες (τουλάχιστον 36 προσεγγίσεις 
ανά έτος), β) Εμπορικά Φ/Γ πλοία χωρητικότητας μέχρι 500 κ.ο.χ. καταπλέοντα αποκλειστικά στο 
Προβλήτα Πευκακίων, και γ) Φορτηγίδες που διαχειρίζεται η Α.Ν.Ε. Ηρακλής.  

Με την υπ’ αρ. 3113.11/31087/2016/11.04.2016 Απόφαση των Υπουργών, τέθηκαν 
συμπληρωματικές διατάξεις στην υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ με την 
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παράγραφο 2.2.. Συγκεκριμένα, με την παράγραφο 2.2.1. ορίστηκαν προσαυξήσεις των τιμών και 
υπηρεσιών για τα Σαββατοκύριακα και τις ημέρες αργίας, με την παράγραφο 2.2.2. ορίστηκε η 
απαίτηση προηγούμενης έκδοσης τελωνειακής άδειας προ της παράδοσης πετρελαιοειδών και με 
την παράγραφο 2.2.3. τροποποιήθηκε η έκπτωση των εμπορευματικών πλοίων που καταπλέουν 
αποκλειστικά στο Προβλήτα Πευκακίων.  

Γ. Πραγματικά Περιστατικά  

Με το αίτημα της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , προβάλλεται η αναγκαιότητα άμεσης λύσης επί ζητήματος που έχει 
ανακύψει εν όψει της λήξης συμβάσεως με ανάδοχο / πάροχο υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων 
και καταλοίπων πλοίου.  

Ειδικότερα, προβάλλεται ότι με την ακύρωση του τρέχοντος υπ’ αρ. 3/2019 προκήρυξης ανοικτού 
διαγωνισμού από την Α.Ε.Π.Π. δυνάμει της υπ’ αρ. 7/2020 απόφασης της Επταμελούς Συνθέσεως 
αυτής, ληφθείσα κατόπιν προδικαστικής προσφυγής υποψηφίας αναδόχου εταιρείας, 
διακινδυνεύεται η αδιάλειπτη παροχή υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων πλοίου, 
καταπλεόντων σε λιμένες της αρμοδιότητάς της.  

I. Οι προβλέψεις της υπ’ αρ. 3/2019 Διακήρυξης Διαγωνισμού  

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.3 της διακήρυξης, «Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κατ' 
αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών για την παροχή ολοκληρωμένων 
υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που 
προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ, σύμφωνα με το εγκεκριμένο 
«Σχέδιο Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων» της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ 
ή όπως ήθελε στο μέλλον το προαναφερόμενο Σχέδιο τροποποιηθεί και εγκριθεί αρμοδίως.  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 
δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 90500000-2 (Υπηρεσίες σχετιζόμενες με απορρίμματα και απόβλητα). 

Eνδεικτικά, με βάση τα στοιχεία του Αναθέτοντα Φορέα και χωρίς ουδεμία δέσμευση του 
τελευταίου, λόγω του χαρακτήρα της σύμβασης ως παραχώρησης υπηρεσιών, το συνολικό ύψος 
της προϋπολογισθείσας αξίας της παραχωρούμενης υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των € 
446.400,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 360.000,00 ΦΠΑ: € 
86.400,00).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.  

Τίθεται στη διακριτική ευχέρεια του Αναθέτοντα Φορέα να προβεί στην καταγγελία της σύμβασης, 
δίχως να υποχρεούται σε οποιαδήποτε αποζημίωση προς την Ανάδοχο, στην περίπτωση που 
δημοσιευθούν τα πρότυπα τεύχη Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος που προαπαταιτούνται της 
εφαρμογής του άρθρου 105 Ν.4504/2017 και κατόπιν της από μέρους του διαμόρφωσής τους, 
θέσεως σε διαβούλευση και ολοκλήρωσης της διαδικασίας που προβλέπεται για την τελική 
αδειοδότηση των παρόχων.»  

Με το Παράρτημα Ι της ίδιας διακήρυξης, τίθενται περισσότερες λεπτομέρειες του φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου της. Ειδικότερα, στο Μέρος Α’ του Παραρτήματος Ι, στην παράγραφο i 
Γενικά, υπ’ αρ. 1.1 παράγραφο, προβλέπεται ότι «1.1 Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η 
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κατ' αποκλειστικότητα εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών παραλαβής και διαχείρισης 
καταλοίπων πλοίων, για την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ευκολιών υποδοχής αποβλήτων 
και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ. Συγκεκριμένα την εκτέλεση κατ’ αποκλειστικότητα του συνόλου των εργασιών 
παραλαβής και διαχείρισης των πετρελαιοειδών καταλοίπων και μιγμάτων, αποβλήτων λιπαντικών 
ελαίων, ακάθαρτου θαλασσέρματος, εκπλυμάτων δεξαμενών φορτίου πετρελαιοφόρων, 
περιεχομένων υδροσυλλεκτών μηχανοστασίου πλοίων, βαρέων καταλοίπων καυσίμων 
πετρελαιοειδών μιγμάτων, επιβλαβών υγρών χημικών ουσιών χύμα και συσκευασμένων, λυμάτων, 
επικίνδυνων υγρών καταλοίπων, στερεών υπολειμμάτων φορτίου και υλικών συσκευασίας, 
στερεών αποβλήτων και απορριμμάτων καθώς και των επικινδύνων στερεών καταλοίπων των 
πλοίων που προσεγγίζουν τη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ και στη συνέχεια 
η μεταφορά και η τελική διάθεσή τους με μέριμνα και δαπάνες του αναδόχου, σύμφωνα με τη 
διεθνή σύμβαση MARPOL 73/78, τον Ν.1269/1982 που κύρωσε την προαναφερόμενη διεθνή 
σύμβαση, το Ν.743/1977, τον Ν.1147/1981, καθώς και το εγκεκριμένο Σχέδιο Παραλαβής-
Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοών της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ, όπως ήθελε στο μέλλον τροποποιηθεί, 
επανεκτιμηθεί κλπ και εγκριθεί αρμοδίως. Το Σχέδιο Παραλαβής – Διαχείρισης Αποβλήτων & 
Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ, είναι αναρτημένο στον ιστότοπο της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ 
στη διεύθυνση https://www.port-
volos.gr/ftp/2018/Sxedio_Paralabis_Apoblhton_Ploion.compressed.pdf .»  

Ακολούθως, παρατίθενται πίνακες, όπου αναφέρονται συνοπτικά και αναλυτικά ανά Παράρτημα 
Marpol 73/78, οι καλυπτόμενες κατηγορίες αποβλήτων.  

Στην παράγραφο 1.3, αναφέρονται οι λιμένες αρμοδιότητας της Ο.Λ.Β. Α.Ε. , ακολουθούν οι λοιποί 
όροι για την παροχή υπηρεσιών.  

Στο Μέρος Β’ του Παραρτήματος, με τίτλο «Οικονομικό Αντικείμενο της Σύμβασης», αναφέρεται 
στην Παράγραφο 1, το εφαρμοζόμενο σύστημα χρέωσης τελών (τιμολόγιο) παροχής ευκολιών 
υποδοχής αποβλήτων πλοίων. Ειδικότερα, στην παράγραφο 1.2, αναφέρεται η ισχύουσα 
τιμολογιακή των αντιστοίχων υπηρεσιών, και συγκεκριμένα «1.2 Η ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική 
υπηρεσιών παραλαβής - διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. 
ΑΕ, που αφορά την παροχή υπηρεσιών με χερσαία μέσα και εγκρίθηκε με τις ΚΥΑ 
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-2007 (ΦΕΚ 2341 Β’/11-12-2007) και 3113.11/31087/2016/11-04-2016 
(ΦΕΚ 1111 Β’/19-04-2016). Σε περίπτωση χρήσης πλωτών μέσων ή για παραλαβή αποβλήτων που 
δεν περιλαμβάνονται στα ακόλουθα, οι χρεώσεις διαμορφώνονται κατόπιν συμφωνίας.», ενώ με 
την Παράγραφο 2 του ιδίου Μέρους προβλέπονται τα ισχύοντα τέλη, και η δυνατότητα 
αναπροσαρμογής των τιμολογίων, ήτοι «2.1 Τα ισχύοντα τέλη παραλαβής-διαχείρισης αποβλήτων 
πλοίων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ έχουν εγκριθεί με τις ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-2007 (ΦΕΚ 2341 
Β’/11-12-2007) και 3113.11/31087/2016/11-04-2016 (ΦΕΚ 1111 Β’/19-04-2016). 2.2 Τα τέλη 
αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας, κατόπιν έγκρισης 
αρμοδίως και η εφαρμογή τους άρχεται από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν η εγκριτική απόφαση ορίζει διαφορετικά.».  

Τέλος, με την παράγραφο 3 και τίτλο «Τρόπος Πληρωμής», προβλέπεται ότι «3.1 Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ 
θα εισπράττει από τα ελλιμενιζόμενα πλοία το πάγιο τέλος, όπως προβλέπεται στο συμβατικό 
τιμολόγιο. Όσον αφορά στις λοιπές χρεώσεις, η είσπραξη θα γίνεται από την Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ με βάση 
τα παραστατικά τα οποία θα προσκομίζει ο ανάδοχος (βεβαίωση παραλαβής, έντυπο αναγνώρισης 
επικινδύνων αποβλήτων), με τα οποία και θα πιστοποιούνται οι παραληφθείσες ποσότητες και η 
παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών. 3.2 Από τις παραπάνω εισπράξεις (πάγια τέλη + λοιπές 
υπηρεσίες) η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ θα παρακρατεί το ποσό που αντιστοιχεί στο ενιαίο ποσοστό προσφοράς 
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του αναδόχου και το υπόλοιπο θα του αποδίδεται ως αμοιβή για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. 
Η σχετική εκκαθάριση θα γίνεται ανά μήνα, με βάση τα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών της Ο.Λ.Β. 
Α.Ε. ΑΕ προς τα πλοία, που έχουν εκδοθεί και εισπραχθεί για την περίοδο του μήνα και αφορούν 
στις υπηρεσίες αυτές. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου 
μήνα, έναντι τιμολογίου που θα εκδίδει ο ανάδοχος. Ειδικά για το πρώτο μηνιαίο διάστημα της 
σύμβασης, ορίζεται ότι λήγει την 1η του μεθεπόμενου μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 3.3 
Ο ανάδοχος βαρύνεται με την καταβολή όλων των νόμιμων κρατήσεων, τελών, δικαιωμάτων, 
εισφορών, ανταλλαγμάτων και γενικά επιβαρύνσεων που αφορούν τη σύμβαση αυτή».  

ΙI. Η ασκηθείσα προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.  

Στις 17.01.2020 κατατέθηκε προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., από την […], κατά της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ, και της υπ’ αρ. 3/2019 διακηρύξεως διαγωνισμού.  

Με τον τέταρτο λόγο της, η προσφεύγουσα ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., προέβαλλε «Παραβίαση της 
ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού». Σύμφωνα 
με τον ανωτέρω λόγο, «2. …η αρχή του ελευθέρου ανταγωνισμού είναι θεμελιώδης αρχή που 
διέπει κάθε δημόσια σύμβαση παραχώρησης, οι δε εκάστοτε Αναθέτουσες Αρχές / Φορείς 
οφείλουν να σχεδιάζουν τόσο την προκηρυσσόμενη σύμβαση, όσο και την διαγωνιστική 
διαδικασία, διαφυλάσσοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό, δηλαδή διευκολύνοντας τη συμμετοχή 
κατά το δυνατό περισσοτέρων επιχειρήσεων και εξαλείφοντας τυχόν μονοπώλια ή ολιγοπώλια». 
Και συνεχίζει ότι: «4. Σε αντίθεση με όσα επιτάσσει η αρχή της προστασίας του ελεύθερου 
ανταγωνισμού, απόρροια του οποίου αποτελεί η εξάλειψη των μονοπωλίων, η προσβαλλόμενη 
διακήρυξη προκηρύσσει την αποκλειστική ανάθεση της διαχείρισης των αποβλήτων σε έναν μόνον 
ανάδοχο τόσο για τα υγρά όσο και για τα στερεά απόβλητα, απαγορεύοντας την υποβολή 
προσφοράς μόνον για τη μία κατηγορία αποβλήτων – τμήμα του συμβατικού αντικειμένου. Δηλαδή 
προκηρύσσεται μία ενιαία σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει υπηρεσίες υποδοχής αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων διαφορετικού είδους και τύπου που απαιτούν διαφορετική 
διαχείριση, άδειες, εξοπλισμό και ικανότητες. Συγκεκριμένα με την προσβαλλόμενη προκήρυξη 
προκηρύσσεται η ανάθεση αποκλειστικά σε έναν και μόνον ανάδοχο της υποδοχής και διαχείρισης 
στερεών, αλλά και υγρών αποβλήτων και ειδικότερα: πετρελαιοειδών αποβλήτων, υγρών χύδην 
επιβλαβών χημικών ουσιών, επιβλαβών ουσιών σε συσκευασμένη μορφή, λυμάτων, 
απορριμμάτων και ουσιών που καταστρέφουν το Όζον, CO2, NOx, εξαντλώντας το σύνολο των 
αναφερόμενων κατηγοριών αποβλήτων της Διεθνούς Σύμβασης Marpol 73/78 (Παραρτήματα Λ – 
V).  

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η προκηρυσσόμενη σύμβαση να δύναται να ανατεθεί σε μία και μόνον 
συγκεκριμένη εταιρεία….».  

Ακολούθως, διαμαρτύρεται καθώς η Ο.Λ.Β. Α.Ε., σε έγγραφό της διευκρίνισε ότι «οι 
υποβαλλόμενες προσφορές πρέπει να αφορούν στο σύνολο των παραδιδόμενων από τα 
καταπλέοντα σκάφη, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου (υγρά και στερεά απόβλητα). Τα 
ισχύοντα τέλη παραλαβής – διαχείρισης αποβλήτων πλοίων της Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ που έχουν εγκριθεί 
με τις ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29-11-2007 (φεκ 2341 β’ /11-12-2007) και 
3113.11/31087/2016/11-4-2016 (ΦΕΚ 1111 Β’/19-4-2016) προβλέπουν πάγιο (ανταποδοτικό) 
τέλος, που εμπεριέχει την παράδοση (συγκεκριμένης ποσότητας τόσο υγρών όσο και στερεών 
αποβλήτων σε προσδιορισμένους χρόνους εξυπηρέτησης. Συνακόλουθα το ποσό του παγίου τέλους 
δεν μπορεί να επιμεριστεί ανάλογα με τη φύση των αποβλήτων».  
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Κατά του ανωτέρω εγγράφου, η προσφεύγουσα πρόβαλλε ότι δεν είναι νόμιμη, διότι «από την 
απλή ανάγνωση των παραγράφων 2.2.2 και 2.2.3 της … ΚΥΑ 3113.11/31087/2016/11-4-2016, το 
πάγιο ανταποδοτικό τέλος που προβλέπεται, διαφοροποιείται ανάλογα του αν πρόκειται για 
παράδοση υγρών ή στερεών πετρελαιοειδών καταλοίπων και συγκεκριμένα σε ποσό 60,00 € ανά 
κατάπλου για την παράδοση στερεών απορριμμάτων και σε ποσό 245,70 € ανά κατάπλου σε 
περίπτωση υγρών, ενώ με την παράγραφο 2.2.3 της παραπάνω Κ.Υ.Α. … καταργείται η παλαιότερη 
διάταξη της ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29-11-2007». 

Στην συνέχεια, η προσφεύγουσα με βάση τα ανωτέρω ποσά προβαίνει η ίδια σε υπολογισμό και 
επιμερισμό των τελών για τα Εμπορικά Φορτηγά Πλοία.  

ΙII. Η υπ’ αρ. 7/2020 απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 

Σύμφωνα με το αιτιολογικό της ανωτέρω αποφάσεως (βλ. σκ. 33), «οι αναθέτουσες αρχές και 
φορείς θα πρέπει να επιδιώκουν το ευρύτερο δυνατό άνοιγμα της αγοράς στον ανταγωνισμό με 
σκοπό την προσέλκυση ευρύτερου φάσματος δυνητικών υποψηφίων. Συνεπώς προς διασφάλιση 
των αρχήν της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας , οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες 
φορείς θα πρέπει να θεσπίζουν κριτήρια που είναι αμερόληπτα σαφή και πλήρη, και να 
αποφεύγουν την πρόβλεψη τυχόν περιορισμών συμμετοχής που δεν σχετίζονται με την 
καταλληλότητα του οικονομικού φορέα, καθόσον έτσι θεσπίζονται αυθαίρετοι και μη 
συναρτώμενοι προς τις συνθήκες και το είδος της σύμβασης φραγμοί. Με βάση τα ανωτέρω ο λόγος 
αυτός τυγχάνει νόμω και ουσία βάσιμος και άρα γίνεται δεκτός ως τέτοιος, καθώς όπως προκύπτει 
από το κείμενο της διακήρυξης, το σύστημα χρέωσης τελών που έχει επιλέξει να εφαρμόσει η 
αναθέτουσα αρχή, κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3 άρθρου 8 της ΚΥΑ 8111.1/49/2009, είναι το μικτό 
σύστημα, το οποίο περιλαμβάνει σταθερό τέλος για όλα τα πλοία που καταπλέουν στο λιμένα και 
διαφοροποιούμενη πρόσθετη χρέωση για τα πλοία που παραδίδουν απόβλητα. Τούτο δε 
επιρρωννύεται από το άρθρο 21.2 της εν θέματι διακήρυξης, […]. Κατά συνέπεια, με την 
προσβαλλόμενη προκήρυξη προκηρύσσεται η ανάθεση αποκλειστικά σε έναν μόνον ανάδοχο της 
υποδοχής και διαχείρισης στερεών, αλλά και υγρών αποβλήτων, καθώς τούτο ουδόλως καθίσταται 
υποχρεωτικό από το υφιστάμενο καθεστώς τελών, όπως αβασίμως υποστηρίζει ο αναθέτων 
φορέας, αφού κατεδείχθη με σαφήνεια από την προσφεύγουσα ότι το πάγιο τέλος είναι 
αντικειμενικά δυνατό να επιμεριστεί ευχερώς ανάλογα με τη φύση των αποβλήτων. Εξάλλου, όπως 
προκύπτει από τη συνολική επισκόπηση του φακέλου, αναφορικά με τον τρόπο ανάθεσης των 
σχετικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων πλοίων από τους 
λοιπούς Οργανισμούς Λιμένος στην Ελληνική Επικράτεια, μόνον ο αναθέτων φορέας της υπό 
εξέταση προσφυγής, περιλαμβάνει στο φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση συμβάσεων την 
παραλαβή και διαχείριση συνολικά, τόσο των στερεών όσο και των υγρών αποβλήτων, 
διαμορφώνοντας ανάλογα και τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων στο κείμενο των σχετικών 
διακηρύξεων, […]. Συνεπώς αναιτιολόγητα, ο αναθέτων φορέας διαμόρφωσε τους 
προσβαλλόμενους όρους της διακήρυξης, καθώς δεν επικαλείται ούτε στο σώμα της διακήρυξης 
και τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα ούτε στις απόψεις του στην Α.Ε.Π.Π. , βάσει ποιών ειδικότερων 
στοιχείων και δεδομένων αιτιωδώς συνυφασμένων με τη φύση της προκηρυχθείσας σύμβασης 
παραχώρισης περιλαμβάνει στο φυσικό αντικείμενο των υπό ανάθεση συμβάσεων την παραλαβή 
και διαχείριση συνολικά τόσο των στερεών όσο και των υγρών αποβλήτων, διαμορφώνοντας 
ανάλογα και τα κριτήρια επιλογής από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά αντιθέτως κινειται 
εκτός των άκρων διακριτικής ευχέρειας του αναθέτοντος φορέως να διαμορφώνει τους όρους της 
διακήρυξης, όπως τα ως άνω όρια τίθενται από τις αρχές που υφίστανται ως υποχρεωτικά 
διέπουσες τις διαγωνιστικές διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων, ήτοι το άνοιγμα, τη 
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διαφύλαξη του πραγματικού ανταγωνισμού και την απαγόρευση της ευνοιοκρατίας και πρακτικών 
που εμποδίζουν το άνοιγμα των εν λόγω αγορών.».  

IV. Το Αίτημα της Ο.Λ.Β. Α.Ε.  

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ προβάλλει ότι, από την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, και την ακύρωση της 
εκκρεμούσης διαδικασίας για την ανάθεση των υπηρεσιών παραλαβής αποβλήτων, τίθεται υπό 
διακινδύνευση η συνεχής παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας.  

Συγκεκριμένα, η από 20/2/2020 ισχύουσα Σύμβαση, η οποία είχε συναφθεί με την εταιρεία […], 
ύψους 60.000 € πρόκειται να λήξει εντός του Μαρτίου 2020, ενώ μετά την ακύρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, αντιμετωπίζει τον κίνδυνο να μην δύναται να παρέχει την υπηρεσία 
αποβλήτων στα καταπλέοντα πλοία, για την οποία φέρει την υποχρέωση δυνάμει της ΚΥΑ 
8111.1/41/2009.  

Περαιτέρω, προβάλλεται ότι η ίδια αδυνατεί να επαναλάβει την διαδικασία νεότερου 
διαγωνισμού, καθώς το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης δεν δύναται να αποστεί από το 
σύστημα χρέωσης τελών, ως τούτο ισχύει, δυνάμει των δύο υπουργικών αποφάσεων με αριθμό 
52283/ΕΓΔΕΛΠ/2706/29.11.2007 και 3113.11/31087/2016/11.04.2016. Η ερμηνεία διαχωρισμού 
και επιμερισμού των σταθερών τελών ανά είδος αποβλήτου, η οποία προβάλλεται και έγινε δεκτό 
από την ΑΕΠΠ, παραβλέπει την διάταξη του άρθρου 8 της ΚΥΑ 8111.1/41/09, και τον ορισμό του 
αρμοδίου οργάνου για την έγκριση του συστήματος χρέωσης. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται από 
την Ο.Λ.Β. Α.Ε. «… Τυχόν ρυθμιστικές, των εν λόγω επιμέρους ζητημάτων, «κινήσεις» του Δ.Σ. της 
Ο.Λ.Β. Α.Ε., θα ήταν προδήλως δεκτικές σε άσκηση ενδικοφανών και ένδικων, τελικά, μέσων, από 
τους παρόχους /αναδόχους, με ισχυρισμούς κυρίως περί αναρμοδιότητάς του (καθώς αρμόδιοι να 
εγκρίνει την τιμολογιακή πολιτική της Ο.Λ.Β. Α.Ε. είναι από κοινού ο ΥΝΑΝΠ & ο ΥΠΟΙΚ).». 

Επιπλέον, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. προβάλλει ότι το σύστημα που έχει επιλέξει να εφαρμόσει ως αναθέτουσα 
αρχή, κατ’ εφαρμογήν της παρ. 3 άρθρου 8 της ΚΥΑ 8111.1/41/2009, επηρεάζει άμεσα το 
οικονομικό σκέλος και εν τέλει το αντικείμενο των υπό παραχώρηση υπηρεσιών. Ο επιμερισμός 
και διακριτοποίηση αντικειμένου της σύμβασης, θα πρέπει να συνδέεται με αντίστοιχο επιμερισμό 
των σταθερών τελών, ανά κατηγορία πλοίου και ανά παρεχόμενη υπηρεσία. 

Ειδικότερα, προβάλλεται ότι: «[…] Στην λύση της υποδεικνυόμενης (από την ΑΕΠΠ) λύσης του 
διακριτού παρόχου και δεδομένου του ρυθμιστικού τιμολογιακού πλαισίου που ισχύει 
υφισταμένως, θα ετίθεντο τα παρακάτω θέματα: (i) Διαμόρφωσης της προκήρυξης του 
διαγωνισμού με τρόπο που έκαστος εκ των υποψηφίων να προσφέρει ποσοστό επί του ποσού του 
καθορισμένου τέλους (245,70 €) στην Ο.Λ.Β. Α.Ε. Εάν δεχτούμε ότι αθροιστικά (και από τους δύο 
παρόχους) το ποσοστό της Ο.Λ.Β. Α.Ε., επί του εν λόγω τέλους, θα ανέλθει στο 15%, θα πρέπει να 
επιμεριστεί το υπόλοιπο 85% στους δύο παρόχους. Πως θα γίνει αυτό όμως; Ισομερώς (50%-50%). 
Τότε θα ετίθεντο εύλογα ζητήματα από τους παρόχους αναφορικά (1) με τη διαφοροποίηση των 
μέγιστων ποσοτήτων παραλαβής κατά την εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική (ο ένας θα προβάλλει 
ότι λαμβάνει έως 7 κυβ., ενώ ο άλλος έως 5), (2) με τη διαφοροποίηση των πραγματικώς 
παραδιδόμενων ποσοτήτων έκαστης κατηγορίας αποβλήτου (π.χ. ένα πλοίο μπορεί να παραδώσει 
7 κυβ. υγρά & 1 στερεά) & (3) με το κόστος διαχείρισης των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων 
αποβλήτων (διαφορετική και ακριβότερη κατά κανόνα η διαχείριση/παράδοση των υγρών 
καταλοίπων).» . 
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Δ. Υπαγωγή – Αιτιολογικό 

Η Ο.Λ.Β. Α.Ε. αποτελεί φορέα διαχείρισης λιμένων, σύμφωνα με το Άρθρο 2 παρ. 1 περ. θ της υπ’ 
αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., επιφορτισμένο με τη λήψη μέτρων για την διασφάλιση της διάθεσης 
Λιμενικών Εγκαταστάσεων Παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων (εφεξής: ΛΕΠ), 
προκειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθ. 
2000/59/ΕΚ Οδηγίας καθώς και η ενίσχυση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Υποχρεούται να εξασφαλίζει κατάλληλες Λιμενικές Εγκαταστάσεις Παραλαβής (εφεξής ΛΕΠ) για τις 
ανάγκες των συνήθως καταπλεόντων πλοίων στους λιμένες αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τα 
ταυτόσημα Άρθρα 4 της υπ’ αριθ. Οδηγίας 2000/59/ΕΚ και της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. 

Ακολούθως, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της ιδίας Κ.Υ.Α., η Ο.Λ.Β. Α.Ε. είναι υπόχρεη για την κατάρτιση 
και υποβολή προς έγκριση στον αρμόδιο φορέα, ήτοι την ΓΓΛΛΠΝΕ, ενός καταλλήλου Σχεδίου 
Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων, το οποίο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των «[...] άρθρων 
4, 6, 7, 10, 12 και Παραρτήματος Ι.». Μεταξύ των στοιχείων όπου θα πρέπει υποχρεωτικώς να 
αναφέρονται στο Σχέδιο, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της εν λόγω Οδηγίας και Κ.Υ.Α., 
συμπεριλαμβάνεται η «εκτίμηση της ανάγκης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, με βάση τις 
ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα,», η «περιγραφή του τύπου και της 
χωρητικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής,», η «περιγραφή του συστήματος 
χρέωσης τελών,», η «[…] περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, συλλογής,(ενδιάμεσης 
αποθήκευσης, διαχωρισμού/επεξεργασίας και τελικής νόμιμης διάθεσης […]).», οι «διαδικασίες 
για την γνωστοποίηση καταγγελλόμενων ανεπαρκειών […]», οι «διαδικασίες για διαρκείς 
διαβουλεύσεις με τους χρήστες […]», ο «τύπος και ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα 
πλοία και κατάλοιπα φορτίου που αποτελούν αντικείμενο παραλαβής και διακίνησης.». 

Εξάλλου, ως φορέας διαχείρισης λιμένος, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. ΑΕ μεριμνά ώστε το κόστος των ΛΕΠ 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία να καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από αυτά. 
Αντικείμενο, λοιπόν, του εν λόγω τέλους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Άρθρου 8 της εν λόγω 
Οδηγίας και Κ.Υ.Α., αποτελεί η κάλυψη του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών από ΛΕΠ, 
συλλογής, επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των παραγομένων σε πλοία αποβλήτων1. Σύμφωνα 
με το Άρθρο 8 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., οι αποφάσεις των φορέων, με αντικείμενο 
την εισαγωγή τελών, υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης, όπου για τέλη των Οργανισμών Λιμένος 
Α.Ε. (εξαιρουμένων των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης Α.Ε.) εγκρίνονται από 
τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών2 .  

Όμως, ήδη από τις σχετικές διατάξεις τόσο της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. όσο και της 
2000/59/ΕΚ Οδηγίας, αναφέρεται ρητώς ότι το κόστος χρήσης ΛΕΠ καλύπτεται από την είσπραξη 
δύο ειδών χρεώσεων, α) τη συνεισφορά στο κόστος των ΛΕΠ ανεξαρτήτως αν το καταπλέον πλοίο 
τις χρησιμοποιεί, ήτοι το τέλος (βλ. Άρθρο 8 παρ. 3 περ. α της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. και 
Άρθρο 8 παρ. 2 περ. α της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας), και β) τη χρέωση χρήσης των ΛΕΠ, όπως αυτή 
προκύψει κατόπιν τιμολογήσεως των παρεχομένων υπηρεσιών (βλ. Άρθρο 8 παρ. 3 περ. β της υπ’ 
αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. και Άρθρο 8 παρ. 2 περ. β της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας). 

Με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπει το Άρθρο 9 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., 
υποχρέωση συνεισφοράς στο κόστος των ΛΕΠ υπέχει το σύνολο των πλοίων που καταπλέουν σε 
ελληνικό λιμένα, κείμενων εντός πεδίου εφαρμογής της παρούσας Κ.Υ.Α. 

 
1 Άρθρο 8 παρ. 1 της 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. και 2000/59/ΕΚ Οδηγίας, ΣτΕ 177/2018 
2 Απόφαση ΣτΕ 177/2018, και υπ’ αρ. 14/2019 Γνωμοδότηση της Ρ.Α.Λ. 
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Με τις διατάξεις της παρ. 3 του Άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., οι οποίες 
επαναλαμβάνουν το κείμενο της παρ. 2 του Άρθρου 8 της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, τίθενται οι γενικές 
αρχές που οφείλουν να τηρούνται κατά την εισαγωγή των ανωτέρω τελών. Πιο συγκεκριμένα 
προβλέπεται ότι: «3. Τα συστήματα κάλυψης του κόστους χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής πρέπει να μην παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα παραπάνω απόβλητα 
στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό, εφαρμόζονται οι ακόλουθες αρχές στα πλοία, πλην των 
αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ: α. όλα 
τα πλοία που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα συνεισφέρουν σημαντικά στο κόστος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 1, ανεξαρτήτως του εάν χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις ή όχι. Στις 
σχετικές ρυθμίσεις είναι δυνατόν να συγκαταλέγεται η ενσωμάτωση του τέλους στα λιμενικά τέλη 
ή η επιβολή ιδιαίτερου σταθερού τέλους των παραπάνω αποβλήτων. Τα τέλη μπορούν να 
διαφοροποιούνται σε συνάρτηση, μεταξύ άλλων, με την κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του 
πλοίου, β. το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται, ενδεχομένως, από το τέλος που αναφέρεται 
στο εδάφιο (α), καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται 
στα πλοία και που παραδίδονται πραγματικά, γ. επιτρέπεται η μείωση των τελών, εάν η 
περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασμός, ο εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι 
τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει στους αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων ότι 
το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων.». 

Ακολούθως, με την παρ. 5 του Άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., η οποία επαναλαμβάνει 
αντίστοιχα την διάταξη της παρ. 3 του Άρθρου 8 Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, προβλέπεται ότι (οι 
επισημάνσεις δικές μας): «Τα επιβαλλόμενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται με 
διαφάνεια, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και 
υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται. Το ύψος των τελών και η 
βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων, από τους φορείς 
διαχείρισης, όταν ζητούνται.». 

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. 1490/22.11.2019 και 3122.3/3249/2020 
έγγραφα της ΔΙΛΙΚΥΠ, έχει υποβληθεί εκ μέρους της Ο.Λ.Β. Α.Ε. σχέδιο παραλαβής, για το οποίο 
εκκρεμεί η έκδοση απόφασης έγκρισης. Περαιτέρω, και βάσει αυτής, υποβάλλεται απόφαση του 
Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένα, με αντικείμενο την έγκριση του συστήματος χρέωσης τελών για την 
παραλαβή και τη διαχείριση των αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου πλοίων που 
προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητας του, ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της ΓΓΛΛΠΝΕ. 
Μετά την δημοσίευση αυτής, δύναται ο φορέας διαχείρισης λιμένων να προβαίνει στην κατά νόμο 
είσπραξη νεοτέρων τελών.  

Με την αίτηση, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. αιτείται την αλλαγή του επιμερισμού της απόδοσης ποσοστού επί του 
τέλους μετά την είσπραξή του προς εκάστους αναδόχους υπηρεσιών. Ο ανωτέρω επιμερισμός 
όμως, δεν μεταβάλλει τις υποχρεώσεις καταβολής σταθερού τέλους και υπηρεσιών εκ μέρους των 
πλοίων, ή τις δικαιούμενες παρεχόμενες υπηρεσίες.  

Η διάκριση του τέλους ειδικών αποβλήτων ανά παρεχόμενη υπηρεσία δύναται να επιμεριστεί ως 
εξής:  
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Κατηγορία Πλοίων και Χρέωσης 
Σταθερό 

Τέλος (σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Πετρελαιοειδών 
Αποβλήτων (σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Στερεών 
Απορριμμάτων 

(σε €) 

Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και 
κρουαζιερόπλοια (€ / κατάπλου) 

   

] ≤ 2.500 κ.ο.χ.  245,70 165,23 80,47 

] 2.501 – 5.000 κ.ο.χ. 336,70 226,43 110,27 

] 5.001 – 10.000 κ.ο.χ. 518,70 348,82 169,88 

] > 10.001 κ.ο.χ. 700,70 471,21 229,49 

Επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία (€ / μήνα) 341,25 202,91 138,34 

Υδροπτέρυγα, ταχύπλοα επιβατηγά πλοία > 100 κ.ο.χ. 
(€ / μήνα) 

332,15 51,46 280,69 

Σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στο λιμένα 
Βόλου (Μεταφ. ικαν. > 12 ατόμων) (€ / μήνα) 

18,20 10,82 7,38 

Για τον υπολογισμό των ποσοστών επιμερισμού ανά κατηγορία πλοίων μεταξύ πετρελαιοειδών και 
στερεών απορριμμάτων λαμβάνονται υπ’ όψιν οι μέγιστες προβλεπόμενες ποσότητες ανά 
κατηγορία αποβλήτων (πετρελαιοειδή/στερεά απορρίμματα) και οι αναφερόμενες στην ΚΥΑ 
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 τιμές για παράδοση πέραν των μέγιστων ποσοτήτων. Ήτοι, το ποσοστό 
επιμερισμού ανά κατηγορία αποβλήτου αποτελεί τον λόγο x/y, όπου x το γινόμενο της μεγίστης 
ποσότητας της κατηγορίας αποβλήτου επί της τιμής παράδοσης πέραν της μεγίστης ποσότητας, 
και όπου y το τεκμαρτό συνολικό σταθερό τέλος, ήτοι το άθροισμα των γινομένων των μεγίστων 
ποσοτήτων επί των αντίστοιχων τιμών τους. Η χρήση της ως άνω μεθόδου επιμερισμού είναι 
μονοσήμαντη, βασιζόμενη σε υπάρχοντα μοναδικά δεδομένα των ΚΥΑ, τα οποία καθιστούν δυνατό 
τον μαθηματικό υπολογισμό της αναλογίας, και σε απουσία άλλων δεδομένων που θα μπορούσαν 
να οδηγήσουν σε διαφορετική προσέγγιση. Εξαίρεση αποτελούν τα σκάφη αναψυχής, για τα οποία 
δεν υπάρχουν μέγιστες ποσότητες και για τα οποία αναλογικά εφαρμόζονται τα ποσοστά 
επιμερισμού των επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων.  

Τα ποσοστά επιμερισμού υπολογίσθηκαν ως εξής: 

α΄ Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια, κρουαζιερόπλοια 

(7 m3 x 40,04 €/m3) + (5 m3 x 27,30 €/m3) = 280,28 € + 136,50 € = 416,78 € τεκμαρτό συνολικό 
σταθερό τέλος 

● Ποσοστό πετρελαιοειδών αποβλήτων: 

7 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3 

(7 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3)  +  (5 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3)
=  

280,28

416,78
= 67,25% 

● Ποσοστό στερεών απορριμμάτων: 

5 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3 

(7 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3)  +  (5 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3)
=  

136,50

416,78
= 32,75% 
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β΄ Επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία 

(10 m3 × 40,04 €/m3) + (10 m3 × 27,30 €/m3) = 400,40 € + 273,00 € = 673,40 € τεκμαρτό συνολικό 
σταθερό τέλος 

● Ποσοστό πετρελαιοειδών αποβλήτων: 

10 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3 

(10 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3)  +  (10 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3)
=  

400,40

673,40
= 59,46% 

● Ποσοστό στερεών απορριμμάτων: 

10 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3 

(10 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3)  +  (10 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3)
=  

273,00

673,40
= 40,54% 

γ΄ Υδροπτέρυγα – ταχύπλοα επιβατηγά πλοία (> 100 κ.ο.χ.)  

(1,50 m3 × 40,04 €/m3) + (12 m3 × 27,30 €/m3) = 60,06 € + 327,60 € = 387,66 € τεκμαρτό συνολικό 
σταθερό τέλος 

● Ποσοστό πετρελαιοειδών αποβλήτων: 

1,50 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3 

(1,50 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3)  +  (12 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3)
=  

60,06

387,66
= 15,49% 

● Ποσοστό στερεών απορριμμάτων: 

12 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3 

(1,50 𝑚3  ×  40,04 €/𝑚3)  +  (12 𝑚3  ×  27,30 €/𝑚3)
=  

327,60

387,66
= 84,51% 

δ΄ Σκάφη αναψυχής μεταφορικής ικανότητας > 12 ατόμων 

Εφαρμόζεται αναλογικά η ποσόστωση που ισχύει για τα Ε/Γ – Ο/Γ πλοία (59,46% πετρελαιοειδή, 
40,54% στερεά απορρίμματα). 

Επίσης, σημειώνεται ότι θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια ως προς τις ρυθμίσεις της ΚΥΑ υπ’ 
αριθμ. 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 α) για αποζημιώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης πλοίου, που 
θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του υπόχρεου παραλαβής αποβλήτων ερμηνεύονται σωρευτικά, ήτοι 
συνολικά ανά υπόχρεο παραλαβής αποβλήτων και β) τα κριτήρια υπαγωγής σε εκπτωτικές 
κατηγορίες ερμηνεύονται διαζευκτικά, ανά κατηγορία αποβλήτων.  

Επειδή, σύμφωνα με την απόφαση της ΑΕΠΠ, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. οφείλει να «διαμορφώνει τους όρους 
της διακήρυξης, όπως τα ως άνω όρια τίθενται από τις αρχές που υφίστανται ως υποχρεωτικά 
διέπουσες τις διαγωνιστικές διαδικασίες περί δημοσίων συμβάσεων, ήτοι το άνοιγμα, τη 
διαφύλαξη του πραγματικού ανταγωνισμού και την απαγόρευση της ευνοιοκρατίας και πρακτικών 
που εμποδίζουν το άνοιγμα των εν λόγω αγορών», και ότι «το πάγιο τέλος είναι αντικειμενικά 
δυνατό να επιμεριστεί ευχερώς ανάλογα με τη φύση των αποβλήτων» (ΑΕΠΠ 7/2020). 
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Επειδή επί του ζητήματος αυτού έχει αποφανθεί η ΑΕΠΠ μετά από την κατ’ αντιπαράσταση 
προβολή εκατέρωθεν επιχειρημάτων των εμπλεκομένων, ήτοι της προσφεύγουσας, αναθέτουσας 
αρχής και παρεμβαίνουσας.  

Επειδή, η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος απολαμβάνει συνταγματικού 
επιπέδου προστασίας στην ελληνική έννομη τάξη και δια την οποία λαμβάνεται προληπτικά 
μέριμνα δίχως να αναμένεται να επέλθουν τυχόν δυσμενείς συνέπειες που υποβαθμίζουν το 
περιβάλλον3. 

Επειδή, η υπηρεσία παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 
αποτελεί την υπηρεσία που μετουσιώνει στους λιμένες την υποχρέωση προστασίας του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Επειδή, η Ο.Λ.Β. Α.Ε. αποτελεί τον υπεύθυνο και αρμόδιο φορέα για την παροχή της υπηρεσίας 
παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων στην περιοχή 
αρμοδιότητάς της και οφείλει να ενεργεί προληπτικά όσον αφορά την παροχή των εν λόγω 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων σύμφωνα με 
την αρχή της πρόληψης. 

Επειδή η Ο.Λ.Β. Α.Ε. στερείται νομιμοποίησης προκειμένου να προβεί σε ερμηνεία και ανάθεση 
υποχρεώσεων βάσει των ισχυουσών ΚΥΑ.  

Επειδή προληπτικό διορθωτικό μέτρο ανάλογο των ανωτέρω περιγραφεισών περιστάσεων είναι η 
υιοθέτηση δεσμευτικής οδηγίας εκ μέρους της Αρχής, προσωρινής ισχύος, έως της εκδόσεως 
Υπουργικής Αποφάσεως από τα αρμόδια όργανα, η οποία θα ρυθμίζει το ανωτέρω ζήτημα 
οριστικά, προς εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, δίχως να διακινδυνεύσει η προστασία του 
περιβάλλοντος.  

Επειδή για τον ορισμό της διάρκειας της προσωρινής ισχύος της δεσμευτικής οδηγίας λαμβάνεται 
υπ’ όψιν το αναγκαίο εύλογο χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών 
διαδικασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α΄ Την υιοθέτηση κειμένου Δεσμευτικής Οδηγίας, η οποία κατά περιεχόμενο να αναφέρει τα εξής:  

Άρθρο Μόνο 

1. Το σταθερό τέλος, το οποίο προβλέπει η παράγραφος 4 της ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/29-11-
2007 (ΦΕΚ Β’ 2341) με τίτλο «ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΛΟΙΠΩΝ ΠΛΟΙΩΝ», όπως ισχύει, επιμερίζεται ως εξής:  

  

 
3 Απόφαση 57/2018 της Ρ.Α.Λ. 
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Κατηγορία Πλοίων και Χρέωσης 
Σταθερό Τέλος 

(σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Πετρελαιοειδών 
Αποβλήτων (σε €) 

Επιμερισμένο 
Σταθερό Τέλος 

Στερεών 
Απορριμμάτων 

(σε €) 

Εμπορικά φορτηγά πλοία, δεξαμενόπλοια και 
κρουαζιερόπλοια (€ / κατάπλου) 

   

] ≤ 2.500 κ.ο.χ.  245,70 165,23 80,47 

] 2.501 – 5.000 κ.ο.χ. 336,70 226,43 110,27 

] 5.001 – 10.000 κ.ο.χ. 518,70 348,82 169,88 

] > 10.001 κ.ο.χ. 700,70 471,21 229,49 

Επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία (€ / μήνα) 341,25 202,91 138,34 

Υδροπτέρυγα, ταχύπλοα επιβατηγά πλοία > 100 κ.ο.χ. 
(€ / μήνα) 

332,15 51,46 280,69 

Σκάφη αναψυχής που ελλιμενίζονται στο λιμένα 
Βόλου (Μεταφ. ικαν. > 12 ατόμων) (€ / μήνα) 

18,20 10,82 7,38 

2. Την υποχρέωση αποζημίωσης πλοίου σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης καθυστέρησης πλοίου, 
οφειλόμενη σε υπαιτιότητα του υπόχρεου παραλαβής αποβλήτων της παραγράφου 4 της ΚΥΑ 
52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 επέχει έκαστος πάροχος.  

3. Πλοία τα οποία ήδη έχουν ενταχθεί σε καθεστώς εκπτώσεων, καταβάλλουν το αναλογούν 
τέλος ανά κατηγορία αποβλήτου. Η δυνατότητα ένταξης σε εκπτωτική κατηγορία, σύμφωνα με 
την ΚΥΑ 52283/ΕΓΔΕΚΟ/2706/2007 και 3113.11/31087/2016/11-4-2016, εφαρμόζεται 
διαζευκτικά ανά κατηγορία αποβλήτων.  

4. Η παρούσα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η ισχύς της παρούσας λήγει με 
την πάροδο 4 μηνών από την δημοσίευση της, άλλως από την έκδοση των προς αντικατάσταση 
των ισχυουσών Υπουργικών Αποφάσεων.  

β΄ Την εξουσιοδότηση του Προέδρου για τυχόν νομοτεχνικές βελτιώσεις και αποστολή στο ΦΕΚ 
του κειμένου της Δεσμευτικής Οδηγίας.  

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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