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EΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                                  
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ                                                                
ΝΘΙΩΣΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ  

ΡΤΘΜΙΣΙΚΘ  ΑΡΧΘ  ΛΙΜΕΝΩΝ 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS 

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιάσ 

Σθλ.: 210- 4191966  Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr  

               ΑΠΟΦΑΘ  5/ 2016 
 

 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Θ  47θ 

 

ΘΕΜΑ 8ο : Ζγγραφο τθσ εταιρείασ H.E.C. με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 712/24.12.15 για     
‘’Εκκρεμότθτεσ Ευκολιών Τποδοχισ Καταλοίπων’’ . 

  
τισ 1 Απριλίου 2016, θμζρα Παραςκευι, ώρα 10:00,  ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. επί τθσ οδοφ 
Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, ςυνιλκαν ςτθ 47θ υνεδρίαςι τουσ τα Μζλθ τθσ Αυτοτελοφσ 
Δθμόςιασ Τπθρεςίασ «Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.), φςτερα από πρόςκλθςθ του 
Προζδρου τθσ Κακ. Κωνςταντίνου Μουτηοφρθ, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν 
απόφαςθ επί των κεμάτων τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 
 
 ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ:  
 
1. Μουτηοφρθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ Πρόεδροσ 

2. Μπαντιάσ Δθμιτριοσ του Παραςκευά 

3. Παπαδόπουλοσ Γεώργιοσ του Σριαντάφυλλου 

4. Μακρυγιάννθ Αφροδίτθ-Ευαγγελία του ταματίου 

5. Βαλλεράσ Κρίτων-Ακανάςιοσ του τεφάνου 

6. ζργθ Αντωνία του Ιακώβου 

7. Αμοφργθσ Παντελισ του πυραγγζλου 

8. Βαγγζλασ Γιώργοσ του Κωνςταντίνου 

9. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ του Ιωάννθ 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ : 

 

Ουδείσ. 

 

 

Θ Ρ.Α.Λ. ΒΡΙΚΕΣΑΙ Ε ΑΠΑΡΣΙΑ 

Αντιπρόεδροσ 

Ειςθγθτισ 
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        Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ ενθμερϊνει τα Μζλθ, ότι θ εταιρεία HELLENIC ENVIRONMENTAL 
CENTER S.A. (HEC) με το υπ’ αρικμ. πρωτ. τθσ 8454/23.12.2015 ζγγραφό  προσ τον κ. 
Τπουργό Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ, τθν ΓΓΛΛΠΝΕ και τθν Ρ.Α.Λ. (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
712/24.12.2015) διαμαρτφρεται για τθν κακυςτζρθςθ από το Τπουργείο Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ ςτθν προϊκθςθ κεμάτων ςχετικϊν με τθν δραςτθριότθτά τθσ. 
Επιςθμαίνει τρείσ περιπτϊςεισ υπογεγραμμζνων ςυμβάςεων παραλαβισ και διαχείριςθσ 
των υγρϊν αποβλιτων μεταξφ αυτισ και Οργανιςμϊν Λιμζνων, οι οποίεσ δεν ζχουν 
αρχίςει ακόμα να εκτελοφνται λόγω αναμονισ ζγκριςθσ των υποβλθκζντων τελϊν από τθν 
Κεντρικι Διοίκθςθ. Οι τρείσ ανωτζρω ςυμβάςεισ αφοροφν τον Οργανιςμό Λιμζνα 
Αλεξανδροφπολθσ Α.Ε., με θμερομθνία υπογραφισ ςτισ 19.1.2015, τον Οργανιςμό Λιμζνα 
Καβάλασ Α.Ε., με θμερομθνία υπογραφισ ςτισ 3.11.2014 και τον Οργανιςμό Λιμζνα 
Ηγουμενίτςασ Α.Ε., με θμερομθνία υπογραφισ ςτισ 29.7.2014. 

 Ο Πρόεδροσ τθσ Ρ.Α.Λ. με το ζγγραφο του με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 2/5.1.2016 ανζκεςε ςτον 
Ειςθγθτι κ. Γ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ τθν μελζτθ του κζματοσ και τθν υποβολι γραπτισ 
ειςιγθςθσ. Η ειςιγθςθ υποβλικθκε με το ζγγραφο του Ειςθγθτι με αρικμ. πρωτ. ΡΑΛ 
140/29.3.2016 και διανεμικθκε ςτα Μζλθ. 

 Ο Ειςθγθτισ ανζπτυξε προφορικϊσ τθν ειςιγθςθ του. Ακολοφκθςε διαλογικι ςυηιτθςθ 
μεταξφ των Μελϊν και δόκθκαν επεξθγιςεισ. 

 Ομόφωνα τα Μζλθ ζκριναν ότι, ςφμφωνα και με το ςκεπτικό τθσ ειςιγθςθσ του Ειςθγθτι, 
το υπό εξζταςθ κζμα εμπίπτει ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Ρ.Α.Λ., που ορίηονται ςτο άρκρο 43, 
παρ.2.α του Ν.4150/2013, όπωσ τροποποιικθκε με τουσ Ν.4254/2014 και Ν.4258/2014. 

 

 Κατόπιν των παραπάνω τα Μζλθ τθσ Ρ.Α.Λ. 

ΑΠΟΦΑΙΗΟΤΝ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(εκτόσ του οριςθζντοσ Ειςηγητή, ο οποίοσ απζχει από την ψηφοφορία για το θζμα, 
ςφμφωνα με άρθρο 43, παρ.5, εδ.β΄ του Ν.4150/2013) 

1. Σα τζλθ αποβλιτων για τουσ λιμζνεσ Καβάλασ, Αλεξανδροφπολθσ και Ηγουμενίτςασ 
υποβλικθκαν από τουσ αντίςτοιχουσ φορείσ διοίκθςθσ τουσ, τουσ Οργανιςμοφσ 
Λιμζνων Καβάλασ, Αλεξανδροφπολθσ και Ηγουμενίτςασ για ζγκριςθ ςτθν αρμόδια 
υπθρεςία ςτισ 7.1.2015, 12.2.2015 και 6.8.2014 αντίςτοιχα. Η αρμόδια υπθρεςία του 
Τπουργείου Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ διατφπωςε τισ παρατθριςεισ τθσ επί 
των αποςταλζντων ςτισ 25.11.2015. Μζχρι και ςιμερα όμωσ δεν ζχει ολοκλθρωκεί θ 
ζγκριςθ των τελϊν. 

 
 Η ΡΑΛ παρατθρεί, ότι το διαρρεφςαν μεγάλο χρονικό διάςτθμα για τθν ζγκριςθ των 

τελϊν δρά αναςταλτικά ςτθν ομαλι λειτουργία των λιμζνων και ςτθν ζναρξθ τθσ 
εφαρμογισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
2. Οι διατυποφμενεσ παρατθριςεισ για τα τζλθ από τθν υπθρεςία προσ τουσ εκάςτοτε 

φορείσ διοίκθςθσ των λιμζνων κα πρζπει να αποτελοφν τθ βάςθ ςυηιτθςθσ, ϊςτε να 
προκφψει το βζλτιςτο και αποδεκτό από τθν διοίκθςθ τελικό αποτζλεςμα για κάκε 
λιμζνα, ςτο πλαίςιο τθσ Κ.Τ.Α. και τθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ. 
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3. Η Ρ.Α.Λ. κεωρεί, ότι τα τζλθ για τθν παραλαβι και διαχείριςθ των διαφόρων ειδϊν 

αποβλιτων ςε κάκε λιμζνα κα πρζπει να είναι πλιρωσ γνωςτά, ϊςτε τα πλοία να 
μποροφν να κάνουν τισ επιλογζσ τουσ για τθν διάκεςθ τουσ και να λειτουργεί ο 
ελεφκεροσ ανταγωνιςμόσ. 

 
 

                                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ Ρ.Α.Λ. 

                                                                                                                     
                        Κακ. Κ.Ι. Μουτηοφρθσ 
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