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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    

 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  
Γρ.  Λαμπράκη 150,  18535 Πειραιάς  
Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 
e-mail : info@raports.gr 
   

ΑΠΟΦΑΣΗ 133/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 7 η  

 
ΘΕΜΑ 4ο: Εξέταση επιστολών, της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων & Φορέων 

Ναυτιλίας, περί επιβαλλόμενων, από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, τελών για 
την παραλαβή αποβλήτων από παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια καθώς και 
σκαφών που εκτελούν μεταφορά επιβατών από και προς τα κρουαζιερόπλοια. 

 

Την 31η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής 
«Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 57η 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. Γρίνος Σπυρίδων Μέλος 
8. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 
9. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: Ουδείς 
 
  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Ανθυποπλοίαρχος Λ.Σ. Τσιουπλή Σοφία. 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι δια των υπ’ πρωτ. 279/22.08.2017, 
111/02.05.2018 και 309/12.11.2018 επιστολών της Ενώσεως Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και 
Φορέων Ναυτιλίας (εφεξής: ΕΕΚΦΝ) και της υπ’ αριθ. πρωτ. 14/28.03.2019 επιστολής του 
Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (εφεξής: 
ΣΙΤΕΣΑΠ) ετέθη υπ’ όψιν της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) φερόμενη ανεπάρκεια 
των παρεχόμενων υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων στους λιμένες 
Φηρών και Αθηνιού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας (εφεξής: ΔΛΤΘ) καθώς και ζήτημα 
ως προς τη νομιμότητα των επιβαλλόμενων, για την κάλυψη του κόστους των εν λόγω 
υπηρεσιών, τελών. 

Έπειτα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
29ης Οκτωβρίου 2019 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 22/08/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 481/22.08.17) εστάλη, μεταξύ άλλων παραληπτών, και 
στη Ρ.Α.Λ., η υπ’ αριθ. πρωτ. 279/22.08.2017 επιστολή της ΕΕΚΦΝ, με θέμα «Επιβολή από το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας τελών, για παραλαβή αποβλήτων από τα παραμένοντα στον 
όρμο κρουαζιερόπλοια, καθώς και για τα σκάφη που εκτελούν μεταφορά επιβατών – 
τουριστών από και προς τα κρουαζιερόπλοια.», μετά των σχετικών σε αυτήν, α) υπ’ αριθ. 
πρωτ. 1375/28.07.2017 και β) υπ’ αριθ. πρωτ. 1485/14.08.2017, εγγράφων του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Θήρας, αμφότερα με θέμα «Παραλαβή και Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων 
Λιμένων ευθύνης Δ.Λ.Τ. Θήρας.». Με τα εντός της προαναφερθείσας επιστολής τεθέντα, «Το 
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας εξέδωσε Απόφαση, με την οποία επιβάλλει τέλη για 
παραλαβή αποβλήτων από τα κρουαζιερόπλοια. […] τα κρουαζιερόπλοια στη Σαντορίνη δεν 
παραδίδουν υγρά ή στερεά απόβλητα, ούτε κατάλοιπα, διότι παραμένουν όλα στον όρμο, 
ένεκα παντελούς έλλειψης λιμενικής υποδομής. Για τα πλοία υπάρχει μέριμνα […], να 
παραδίδουν όλα τα απόβλητα ή και κατάλοιπα σε λιμένες που προσεγγίζουν πρίν και μετά τη 
Σαντορίνη, όπου υπάρχουν ανάλογες ευκολίες […]. […] Επιβεβαιώνεται από τη λιμενική Αρχή, 
ότι υπάρχει ικανός διαθέσιμος χώρος στις ειδικές δεξαμενές φύλαξης [..]. Βάση των ανωτέρω, 
δημιουργείται το ερώτημα ως προς την ορθή πολιτική, αλλά και τη νομιμότητα επιβολής 
τελών, για υπηρεσίες που εν προκειμένω δεν παρέχονται. Πέραν των ανωτέρω, 
υπογραμμίζεται ο χειρισμός εφαρμογής του μέτρου άμεσα με την έκδοση της Απόφασης. 
[…].». Περαιτέρω, εντός της ιδίας επιστολής, αναφέρεται ότι «[…] με την ίδια σχετική 
Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, επιβάλλονται τέλη και στα μικρά σκάφη 
μεταφοράς επιβατών – λάντζες – από τα εις τον όρμο παραμένοντα κρουαζιερόπλοια προς 
την ακτή και αντίστροφα. […]. Ακόμα, διερωτώμεθα, πως είναι δυνατόν σήμερα, που ούτε καν 
έχει αρχίσει η κατασκευή των αναφερομένων εις την Απόφαση δεξαμενών περισυλλογής 
υγρών αποβλήτων, να απαιτείται η καταβολή τελών για τα μικρά αυτά σκάφη και μάλιστα στο 
ύψος των 50 € ανά μήνα.». Εν κατακλείδι, δια της ιδίας επιστολής, εζητήθη και από την Αρχή 
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(Ρ.Α.Λ.) α) «[…] όπως εξεταστεί η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας 
και για τις δύο περιπτώσεις – πλοίων και σκαφών – ώστε να ακολουθηθεί, […] η 
επιβαλλόμενη και τηρούμενη σε άλλες περιπτώσεις διαβούλευση με τους χρήστες, πριν από 
τη βεβιασμένη έκδοση της Απόφασης, προκειμένου να ακουστούν και οι απόψεις της άλλης 
πλευράς – των χρηστών – που θα οδηγήσουν σε ένα κοινό αποδεκτό τρόπο ρύθμισης του 
θέματος.» και β) την «[…] παρέμβαση για αναστολή της Απόφασης, με σκοπό την 
επανεξέταση του θέματος.». 

2) Στις 08/09/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 510/08.09.17) εστάλη, μεταξύ άλλων παραληπτών, και 
στη Ρ.Α.Λ. το υπ’ αριθ. πρωτ. 1715/08.09.2017 έγγραφο του ΔΛΤΘ με θέμα «Επιστολή 
‘’Ένωσης Εφοπλιστών και Φορέων Ναυτιλίας’’». 

3) Στις 16/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 500/16.10.17) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς το 
ΔΛΤΘ, με αντικείμενο την παροχή στοιχείων σχετικά με τα εν λόγω τέλη, παροχής υπηρεσιών 
παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ήτοι: α) την από 19.06.2017 υπ. 
αριθ. πρωτ. 3122.3-1.10/44162/2017 Απόφαση του κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής (εφεξής: ΥΝΑΝΠ), με την οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 
Αποβλήτων Πλοίων του ΔΛΤΘ (Σχέδιο), β) αναλυτική τεκμηρίωση του τρόπου υπολογισμού 
του ύψους των επιβαλλόμενων τελών, για την παροχή υπηρεσιών παραλαβής υγρών και 
στερεών αποβλήτων πλοίων στο λιμένα αρμοδιότητος ΔΛΤΘ, καθ’ εκάστη κατηγορία 
αποβλήτων και σε βάθος τριετίας, γ) τις συναφθείσες μεταξύ ΔΛΤΘ και αναδόχου/ων 
εταιρίας/ών συμβάσεις παροχής υπηρεσιών παραλαβής υγρών και στερεών αποβλήτων. 

4) Στις 18/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 502/17.10.17) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ., σε συνέχεια 
της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 500/16.10.2017 επιστολής, προς το ΔΛΤΘ, με αντικείμενο την παροχή 
πρόσθετων στοιχείων σχετικά με τα εν λόγω τέλη, παροχής υπηρεσιών παραλαβής και 
διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ήτοι: το ΦΕΚ περί καθορισμού των ορίων της 
χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα αρμοδιότητος ΔΛΤΘ μετά των εγκεκριμένων 
τοπογραφικών διαγραμμάτων όπου αυτά (τα όρια) αποτυπώνονται, σύμφωνα με τα Άρθρα 
20 παρ. 1 - 2 και 21 παρ. 1 - 3 του Ν.2971/2001. 

5) Στις 20/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 624/20.10.17) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της 
υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 500/16.10.2017 επιστολής, τα αιτηθέντα στοιχεία του ΔΛΤΘ, με το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 2189/19.10.2017 έγγραφο του ΔΛΤΘ και μετά των σχετικών σε αυτό εγγράφων, 
ήτοι: α) η από 19.06.2017 υπ’ αριθ. πρωτ. 3122.3-1.10/44162/2017 Απόφαση ΥΝΑΝΠ, με την 
οποία εγκρίθηκε το Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων του ΔΛΤΘ 
(Σχέδιο), β1) απόσπασμα του, εγκριθέντος με την προαναφερθείσα Απόφαση, Σχεδίου 
Αποβλήτων, στο οποίο αναφέρονται σταθερά και μεταβλητά τέλη αποβλήτων, β2) η από 
05.05.2016 (ΑΔΑ: 7Ψ3ΥΟΕ2Ε-ΙΧΟ) υπ’ αριθ. 41 Απόφαση του Δ.Σ. του ΔΛΤΘ, με την οποία 
ορίστηκαν τα σχετικά τέλη αποβλήτων, β3) η υπ’ αριθ. πρωτ. 833/14.06.2016 (ΑΔΑ: 
6ΧΨΦΟΕ2Ε-ΦΚΒ) πρόσκληση του ΔΛΤΘ σε διαβούλευση για το προαναφερθέν Σχέδιο 
Αποβλήτων (Σχέδιο), β4) το Πρακτικό της προαναφερθείσας δημόσιας διαβούλευσης (ΑΔΑ: 
ΩΜΚ0ΟΕ2Ε-ΝΕΡ), γ) αντίγραφα των εν ισχύ, συναφθέντων μεταξύ ΔΛΤΘ και της αναδόχου 
εταιρίας, Συμβάσεων των Στερεών και Υγρών Αποβλήτων. 

6) Στις 27/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 676/31.10.17) υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της 
υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 502/17.10.2017 επιστολής, τα αιτηθέντα στοιχεία του ΔΛΤΘ, με το υπ’ 
αριθ. πρωτ. 2274/27.10.2017 έγγραφο του ΔΛΤΘ και μετά των σχετικών σε αυτό εγγράφων, 
ήτοι: α) την από 02.05.1966 υπ’ αριθ. 6715 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 259), περί καθορισμού Χερσαίας 
Ζώνης Λιμένων (εφεξής: ΧΖΛ) Νήσων Θήρας και Θηρασίας, β1) Τοπογραφικό ΧΖΛ Αθηνιού, 
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β2) Τοπογραφικό ΧΖΛ Φηρών, β3) Τοπογραφικό ΧΖΛ Αμμουδίου, β4) Τοπογραφικό ΧΖΛ 
Μονολίθου, β5) Τοπογραφικό ΧΖΛ Ρίβας Θηρασίας και β6) Τοπογραφικό ΧΖΛ Κόρφου 
Θηρασίας. 

7) Στις 28/11/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 567/28.11.17) απεστάλη επιστολή της Ρ.Α.Λ., σε συνέχεια 
των υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 500/16.10.2017 και 502/17.10.2017 επιστολών, προς το ΔΛΤΘ, με 
αντικείμενο την παροχή πρόσθετων στοιχείων σχετικά με τα εν λόγω τέλη, παροχής 
υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, ήτοι: α) 
Επικαιροποιημένο (πρόσφατο) Τοπογραφικό διάγραμμα του όρμου Αθηνιού, στο οποίο να 
επισημαίνονται τα όρια της Θαλάσσιας Ζώνης Λιμένα (εφεξής: ΘΖΛ) και β) βεβαίωση από το 
ΔΛΤΘ περί αποπεράτωσης της κατασκευής των εγκαταστάσεων υποδοχής αποβλήτων, 
συνοδευόμενης από τεχνική έκθεση και φωτογραφικό υλικό της εν λόγω εγκατάστασης. 

8) Στις 02/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 500/02.05.18) εστάλη, μεταξύ άλλων παραληπτών, και 
στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ αριθ. πρωτ. 111/02.05.2018 επιστολή της ΕΕΚΦΝ, με θέμα «Επιβολή 
υποχρέωσης παραδόσεως αποβλήτων και καταλοίπων από τα κρουαζιερόπλοια που 
παραμένουν στον όρμο Φηρών Σαντορίνης.» μετά του σχετικού σε αυτήν υπ’ αριθ. Πρωτ. 
279/22.08.2017 εγγράφου της ιδίας ενώσεως. Με τα εντός της προαναφερθείσας επιστολής 
τεθέντα, η ΕΕΚΦΝ γνωστοποιεί στους παραλήπτες της παρούσας ότι, ο «[…] φορέας ο οποίος 
[…] του έχει ανατεθεί, από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, η παραλαβή από τα κρουαζιερόπλοια 
στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων, ζητά από τους χρήστες να προβαίνουν την 
τήρηση της υποχρέωσης επικαλούμενος: Την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Την ΚΥΑ 8111.1/41/09». Περαιτέρω, εντός της ιδίας 
επιστολής, αναφέρεται ότι «Η περίπτωση της Σαντορίνης είναι εξαιρετικά ιδιόρρυθμη, ένεκα 
της παντελούς έλλειψης ευκολιών λιμενικών εγκαταστάσεων, προκειμένου για την παραβολή 
των πλοίων. […] και στη αδυναμία των πλοίων να αγκυροβολήσουν στον όρμο, λόγω του 
γνωστού μεγάλου βάθους θαλάσσης. Στην προαναφερόμενη Νομοθεσία, αναφέρεται και στις 
δύο περιπτώσεις ότι, η ρύθμιση αφορά λιμενικές εγκαταστάσεις που εδώ δεν υπάρχουν. […], 
τα μέτρα που ελαμβάνοντο, […], είχαν σχέση με την ακολουθούμενη σε τέτοιες περιπτώσεις 
πρακτική ελέγχου, […], της επάρκειας των χώρων φύλαξης των αποβλήτων – καταλοίπων, σε 
συνδυασμό με τη διάρκεια ταξιδίου του πλοίου προς τον επόμενο λιμένα προορισμού, καθώς 
ότι στον λιμένα αυτόν υπάρχουν επαρκείς και κατάλληλες εγκαταστάσεις – Reception 
Facilities, προς εκπλήρωση του σκοπού. Είναι σκόπιμο να επισημάνουμε […] το επικίνδυνο 
παράδοσης τέτοιων υλικών από πλοίο, το οποίο είναι συνεχώς εν κινήσει, αφού δεν μπορεί 
ούτε να κάνει χρήση των αγκυρών για σταθερή θέση.». Εν κατακλείδι, δια της ιδίας 
επιστολής, εζητήθη και από την Αρχή (Ρ.Α.Λ.) «[…] όπως δοθούν οι δέουσες εντολές και 
οδηγίες στο Λιμενικό Ταμείο Θήρας, να παύσει να επιβάλλει τέτοιες απαιτήσεις, εξ αιτίας των 
οποίων τώρα μπορεί να προκληθεί ρύπανση, […], τη στιγμή που, λιμένας προορισμού μετά τη 
Σαντορίνη συνήθως είναι μικράς διάρκειας εντός της Μεσογείου και δεν πρόκειται φυσικά για 
πολυήμερο ταξίδι […].». 

9) Στις 28/03/2018, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 436/12.04.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, εστάλησαν στον Πρόεδρο της Ρ.Α.Λ., από το Σύνδεσμο Ιδιοκτητών 
Τουριστικών Επαγγελματικών Σκαφών Άνευ Πληρώματος (εφεξής: ΣΙΤΕΣΑΠ), στοιχεία, σχετικά 
με το εν θέματι ζήτημα, ήτοι: α) το υπ’ αριθ. πρωτ. 1983/25.09.2017 έγγραφο του ΔΛΤΘ, β) το 
Παράρτημα II της υπ’ αριθ. 8111.1/41.09 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 412), γ) βεβαίωση τακτικότητας, κατ’ 
Άρθρον 9 της υπ’ αριθ. 8111.1/41.09 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 412), δ) απόσπασμα του ως άνω Σχεδίου 
Αποβλήτων, στο οποίο αναφέρονται σταθερά τέλη αποβλήτων, ε) απόσπασμα του, 
επικαιροποιημένου από μηνός Φεβρουαρίου 2018, τιμοκατάλογου υπηρεσιών παραλαβής 
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και διαχείρισης αποβλήτων επαγγελματικών τοπικών δραστηριοποιούμενων σκάφων, 
αλιευτικών σκαφών και λαντζών, του εν λόγω λιμένα και στ) λοιπά στοιχεία που αφορούν 
έτερη υπόθεση. 

10) Στις 08/05/2018, με το από 08.05.2018 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
επανυποβλήθηκαν στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 502/17.10.2017 
επιστολής, τα αιτηθέντα στοιχεία του ΔΛΤΘ, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 2274/27.10.2017 έγγραφο 
του ΔΛΤΘ και μετά των σχετικών σε αυτό εγγράφων, ήτοι: α) την από 02.05.1966 υπ’ αριθ. 
6715 Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 259), περί καθορισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένων (εφεξής: ΧΖΛ) Νήσων 
Θήρας και Θηρασίας, β1) Τοπογραφικό ΧΖΛ Αθηνιού, β2) Τοπογραφικό ΧΖΛ Φηρών, β3) 
Τοπογραφικό ΧΖΛ Αμμουδίου, β4) Τοπογραφικό ΧΖΛ Μονολίθου, β5) Τοπογραφικό ΧΖΛ Ρίβας 
Θηρασίας και β6) Τοπογραφικό ΧΖΛ Κόρφου Θηρασίας. 

11) Στις 12/11/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1104/14.11.18) εστάλη στη Ρ.Α.Λ., σε συνέχεια των υπ’ 
αριθ. πρωτ. α) ΔΛΤΘ 1375/28.07.2017, β) ΔΛΤΘ 1485/14.08.2017, γ) ΕΕΚΦΝ 279/22.08.2017 
και δ) ΕΕΚΦΝ 111/02.05.2018 εγγράφων, η υπ’ αριθ. πρωτ. 309/12.11.2018 επιστολή της 
ΕΕΚΦΝ, με θέμα «Επιβολή υποχρέωσης παραδόσεως αποβλήτων και καταλοίπων από τα 
κρουαζιερόπλοια που παραμένουν στον όρμο Φηρών Σαντορίνης, καθώς και από τα σκάφη 
των λεμβούχων.». Με τα εντός της προαναφερθείσας επιστολής τεθέντα, η ΕΕΚΦΝ 
γνωστοποιεί στην Αρχή ότι, ο «[…], ανάδοχος που έχει οριστεί από το Λιμενικό Ταμείο Θήρας, 
[…], ζητάει επίμονα να του παραδίδουν τις ποσότητες παραγομένων αποβλήτων. Την πίεση 
αυτή ασκεί μέσω της Λιμενικής Αρχής, η οποία απειλεί να επιβάλει κυρώσεις. Η πράξη αυτή, 
[…], είναι αντίθετη προς τις διατάξεις της νέας Νομοθεσίας και συγκεκριμένα του Άρθρου 105 
του Ν.4504/2017, σύμφωνα με το οποίο απελευθερώνεται η αγορά και οι χρήστες έχουν το 
δικαίωμα επιλογής αναδόχου έργου, […].» και, κλείνοντας την επιστολή της, η ΕΕΚΦΝ εζήτησε 
τις εκ μέρους Αρχής ενέργειες «[…], προκειμένου να ανακληθούν οι Αποφάσεις του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου που έχουν τεθεί σε ισχύ με τα ύπερθεν (α) και (β) σχετικά. […], 
με τις ίδιες ως άνω Αποφάσεις, το Λιμενικό Ταμείο Θήρας ορίζει σχετικά με την παράδοση 
αποβλήτων και για τα κρουαζιερόπλοια, […].». 

12) Στις 29/03/2019, με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 335/29.03.2019 μήνυμα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, υπεβλήθησαν στη Ρ.Α.Λ. α) τα ήδη αποσταλθέντα δια του υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 
436/12.04.2018 μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στοιχεία και β) η υπ’ αριθ. πρωτ. 
14/28.03.2019 επιστολή του ΣΙΤΕΣΑΠ, η οποία αφορά σε σχετιζόμενα με τα εν θέματι τέλη 
ζητήματα. 

13) Στις 04/10/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 606/04.10.19) απεστάλη υπενθυμιστική επιστολή της 
Ρ.Α.Λ. προς το ΔΛΤΘ, με αντικείμενο α) την παραπομπή στο περιεχόμενο της υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΡΑΛ 567/27.10.2017 επιστολής – ήτοι της επί του αντικειμένου του θέματος παροχής 
πρόσθετων στοιχείων – και β) την παροχή απόψεων αναφορικά με τα διαλαμβανόμενα των 
συνημμένων με την παρούσα (επιστολή ΡΑΛ) επιστολών, ήτοι: (i) των υπ’ αριθ. πρωτ. 
279/22.08.2017, 111/02.05.2018 και 309/12.11.2018 επιστολών της ΕΕΚΦΝ και (ii) της υπ’ 
αριθ. πρωτ. 14/28.03.2019 επιστολής του ΣΙΤΕΣΑΠ. Την ίδια ημέρα (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
607/04.10.19) εστάλη έτερη επιστολή της Ρ.Α.Λ. προς τη Διεύθυνση Λιμενικών και Κτιριακών 
Υποδομών (εφεξής: ΔΙΛΙΚΥΠ) – Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Γενική Γραμματεία Λιμένων 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (εφεξής ΓΓΛΠΝΕ), ΥΝΑΝΠ –, στο πλαίσιο 
ερεύνης της Αρχής αναφορικά με την από 04.03.2016 υπ’ αριθ. 41 Απόφαση του ΔΛΤΘ, με 
αντικείμενο την ενημέρωση της Αρχής αναφορικά με την έκδοση, ή μη, Απόφασης έγκρισης 
του συστήματος χρέωσης τελών Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που 
προσεγγίζουν τους Λιμένες Φηρών και Αθηνιού ευθύνης του ΔΛΤΘ, το οποίο σύστημα 
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χρέωσης περιγράφεται στο από Μαΐου 2016 Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
Πλοίων του ΔΛΤΘ (εφεξής: Σχέδιο). Σημειώνεται ότι το Σχέδιο, την 19η Ιουνίου 2017, 
εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3122.3-1.10/44162/2017 Αποφάσεως ΥΝΑΝΠ. 

14) Στις 09/10/2019 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 1181/09.10.19) υπεβλήθη στη Ρ.Α.Λ., σε απάντηση της υπ’ 
αριθ. πρωτ. ΡΑΛ 607/04.10.2019 επιστολής, η υπ’ αριθ. πρωτ. 3122.3/72891/2019 επιστολή 
της ΔΙΛΙΚΥΠ. Με τα εντός της προαναφερθείσας επιστολής τεθέντα, η ΔΙΛΙΚΥΠ γνωστοποιεί 
στην Αρχή αφενός τη μη υποβολή σχετικού αιτήματος από πλευράς ΔΛΤΘ προς την ΔΙΛΙΚΥΠ 
και αφετέρου τη μη έκδοση Απόφασης έγκρισης του συστήματος χρέωσης τελών Παραλαβής 
και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες 
αρμοδιότητας του ΔΛΤΘ. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 
2000 «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου» (ΕΕΕΕ L 332.81/28.12.2000). 

2) Οδηγία 2007/71/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 2007 «για τροποποίηση του 
Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου» (ΕΕΕΕ L.329/33 της 14.12.2007). 

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

4) 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» (ΦΕΚ Α' 145). 

5) Ο Ν.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 285). 

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

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

8) 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). 

9) Το Β.Δ. 14/1939 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Λιμενικών Ταμείων κειμένων διατάξεων.» 
(ΦΕΚ Α' 24), το οποίο κωδικοποίησε μεταξύ άλλων των διατάξεων του Άρθρου 7 του Ν.Δ. της 
28.06.1923, της παρ. 2.β του Άρθρου 4 του Ν.Δ. της 23.09.1925, της δευτέρας περιόδου 
δευτέρα της παρ. 5 του Άρθρου 17 του Ν.3030/1922, της παρ. 7 του Άρθρου 7 του Ν.Δ. της 
22.07.1933, και του 6ου Άρθρου του Ν.5988/1933. 

10) Το Ν.Δ.1302/1949 «Περί συγχωνεύσεως Λιμενικών Ταμείων.» (ΦΕΚ Α' 304). 

11) Το Π.Δ.704/1981 «Περί συγχωνεύσεως των Λιμενικών Ταμείων του Νομού Κυκλάδων εις εν 
υπό τον τίτλο Λιμενικόν Ταμείον Νομού Κυκλάδων.» (ΦΕΚ Α' 173). 

12) Το Π.Δ.127/2001 «Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων στο Δήμο 
Θήρας και στην Κοινότητα Οίας.» (ΦΕΚ Α' 113). 

13) Το Π.Δ.28/2003 «Κατάργηση του Λιμενικού Ταμείου Ν. Κυκλάδων.» (ΦΕΚ Α' 34). 

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

15) Η υπ’ αριθ. 46554/2003 Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, και Εμπορικής Ναυτιλίας «Καθορισμός της γεωγραφικής περιοχής ευθύνης 
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και των πόρων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας με έδρα το Δήμο Θήρας» (ΦΕΚ Β' 
1622). 

16) Η υπ’ αριθ. 8315.2/02/07 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής «Κατάταξη Λιμένων» (ΦΕΚ Β' 
202). 

17) Η υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών, 
Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής, «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. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 3418/07/02 
(Φ.Ε.Κ. 712 Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου”.» (ΦΕΚ Β' 412). 

18) Η υπ’ αριθ. 3122.3-1.10/44162/2017 Απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και Πλοίων που προσεγγίζουν τους 
Λιμένες Φηρών και Αθηνιού ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας» (ΑΔΑ: 
ΩΥΤΤ4653ΠΩ-ΓΥ8). 

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

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

21) Η υπ’ αριθ. 8136.16/01/16 από 13.02.2014 Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (Διεύθυνσης Λιμενικών Υποδομών, 
Διεύθυνση Λιμενικής Υποδομής), με θέμα «Μόνιμη Εγκύκλιος ΓΓΛΛΠΝΕ για τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου – 3η (2013)» (ΑΔΑ: ΒΙΕΒΟΠ-
ΙΕ5). 

22) Η υπ’ αριθ. 177/2018 Απόφαση του ΣτΕ, Β' Τμήμα. 

23) Η υπ’ αριθ. 1069/2019 Απόφαση του ΣτΕ, Β' Τμήμα. 

24) Η υπ’ αριθ. 14/2019 Γνωμοδότηση Ρ.Α.Λ., ληφθείσα κατά την 55η Συνεδρίαση της Αρχής την 
30η Αυγούστου 2019. 

25) Το από Μαΐου 2016 Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων που προσεγγίζουν 
τους Λιμένες Φηρών και Αθηνιού ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

Ι. Προοίμιο σημεία 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 και 16 και Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 9 και 
Παράρτημα I της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

ΙΙ. Άρθρα 2, 3, 4, 5, 8, 9 και 14 και Παράρτημα I 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. 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Δ. Υπαγωγή – Συμπεράσματα 

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

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 112 «Κανονιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «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. β) […], γ) 
[…].». 

Σύμφωνα με την παρ. 1 του Άρθρου 113 «Ρυθμιστικές αρμοδιότητες» του Ν.4389/2016 
προβλέπεται ότι: «Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει ρυθμιστικά μέτρα, ανάλογα με τον 
επιδιωκόμενο σκοπό, για: a) […], β) την τήρηση των υποχρεώσεων των δημόσιων και ιδιωτικών 
φορέων του εθνικού λιμενικού συστήματος λιμένων στο πλαίσιο της σχετικής κείμενης εθνικής 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) […], γγ) […], δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών 
μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η 
Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη δεσμευτικών 
αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ε […], στ) 
[…]» και σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου Άρθρου, «Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για: a) 
[…], β) […], γ) […], 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 
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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, ε) […].». 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις η Ρ.Α.Λ. είναι καθ’ ύλην αρμόδια να εξετάσει και 
να αποφανθεί επί του εν θέματι ζητήματος. Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση και 
εξετάζεται η εν θέματι υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό Πλαίσιο 

I. Προοίμιο σημεία 1, 3, 9, 10, 12, 13, 14, 15 και 16 και Άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 8 και 9 και 
Παράρτημα I 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”. (3) Η Κοινότητα ανησυχεί σοβαρά για τη ρύπανση των 
θαλασσών και των ακτών των κρατών μελών που προκαλείται από απορρίψεις αποβλήτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων και, ειδικότερα, για την εφαρμογή της διεθνούς συμβάσεως για την 
αποφυγή ρυπάνσεως της θαλάσσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς 
αυτή πρωτόκολλο του 1978 (καλούμενη στο εξής “σύμβαση Marpol 73/78”), η οποία ρυθμίζει 
τους τύπους αποβλήτων που μπορούν να απορρίπτονται στο θαλάσσιο περιβάλλον από πλοία και 
επιβάλλει στα συμβαλλόμενα κράτη την υποχρέωση να εξασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών 
εγκαταστάσεων παραλαβής στους λιμένες όλα τα κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη σύμβαση Marpol 
73/78. (9) Για να βελτιωθεί η πρόληψη της ρύπανσης και να αποτραπεί η στρέβλωση του 
ανταγωνισμού, οι σχετικές µε το περιβάλλον απαιτήσεις θα πρέπει να έχουν εφαρμογή σε όλα τα 
πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, και θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 
εγκαταστάσεις παραλαβής σε όλους τους λιμένες της Κοινότητας. (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 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. (12) Η 
αποτελεσματικότητα των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής μπορεί να αυξηθεί εάν απαιτηθεί 
από τα πλοία να κοινοποιούν τις ανάγκες τους σε εγκαταστάσεις παραλαβής η κοινοποίηση αυτή 
θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό της 

ΑΔΑ: 6ΒΦΣ46Μ445-2Γ3



11 
 

διαχείρισης των αποβλήτων τα απόβλητα των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής µε 
άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ μπορούν να διακινούνται από τις λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση. (13) Οι απορρίψεις αποβλήτων πλοίων μπορεί να 
μειωθούν με την απαίτηση από όλα τα πλοία να παραδίδουν τα απόβλητά τους σε λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής πριν από τον απόπλου προκειμένου να συμφιλιωθεί η ανάγκη της 
ομαλής λειτουργίας των θαλάσσιων μεταφορών με την προστασία του περιβάλλοντος, θα πρέπει 
να επιτρέπονται εξαιρέσεις από την απαίτηση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη την επαρκή ικανότητα 
του πλοίου να αποθηκεύσει τα απόβλητά του, τη δυνατότητα παράδοσης σε άλλο λιμένα, χωρίς 
να υπάρχει κίνδυνος απόρριψης στην θάλασσα και ειδικές απαιτήσεις παράδοσης που έχουν 
θεσπισθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (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. (15) Σκάφη που παράγουν μειωμένες ποσότητες αποβλήτων πλοίου θα πρέπει να 
τυγχάνουν ευνοϊκότερης μεταχείρισης στα συστήματα κάλυψης του κόστους κοινά κριτήρια θα 
διευκόλυναν τον προσδιορισμό αυτών των σκαφών. (16) Προκειμένου να αποφευχθεί η 
υπερβολική επιβάρυνση των ενδιαφερομένων, τα πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα 
δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς μπορούν να απαλλάσσονται από ορισμένες 
υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία εφόσον υφίστανται επαρκείς αποδείξεις 
για την ύπαρξη διακανονισμών που εξασφαλίζουν την παράδοση των αποβλήτων και την 
καταβολή των τελών.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 «Σκοπός» της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ προβλέπεται ότι «Η παρούσα οδηγία 
αποσκοπεί στον περιορισμό της απόρριψης στη θάλασσα, ιδίως δε της παράνομης απόρριψης, 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία που χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, 
με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 «Ορισμοί» της ιδίας Οδηγίας νοούνται ως: «α) “πλοίο”: το ποντοπόρο 
σκάφος κάθε τύπου που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των 
υδροπτέρυγων, των αερολισθαινόντων σκαφών, των καταδυομένων και των πλωτών 
ναυπηγημάτων, β) “σύμβαση Marpol 73/78”: η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή ρυπάνσεως 
της θαλάσσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του 
έτους 1978, και όπως ισχύει κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας οδηγίας, γ) “απόβλητα 
πλοίου”: όλα τα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κατάλοιπα πλην των 
καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά τη λειτουργία ενός πλοίου και εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων Ι, IV και V της σύμβασης Marpol 73/78, καθώς και τα 
συνδεόμενα με το φορτίο απορρίμματα, όπως ορίζονται στις κατευθυντήριες γραμμές για την 
εφαρμογή του παραρτήματος V της σύμβασης Marpol 73/78, δ) “κατάλοιπα φορτίου”: τα 
υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου, που παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους 
ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών 
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καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων των υπερχειλίσεων και των διαρροών κατά τη 
φόρτωση/εκφόρτωση, ε) “λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής”: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή 
εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα πλοίων ή κατάλοιπα φορτίου, στ) “αλιευτικό 
σκάφος”: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την αλίευση ψαριών 
ή άλλων έμβιων ενάλιων πόρων, ζ) “σκάφος αναψυχής”: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται 
για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, η) “λιμένας”: 
θέση ή γεωγραφική περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις ώστε να 
επιτρέπει, κυρίως, την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των 
σκαφών αναψυχής. Τα “απόβλητα πλοίου” και τα “κατάλοιπα φορτίου”, όπως ορίζονται στα 
σημεία γ) και δ), θεωρούνται ως στερεά απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 1 στοιχείο α) της 
οδηγίας 75/442/ΕOΚ του Συμβουλίου, της 15ης Ιουλίου 1975, περί των στερεών αποβλήτων (1).». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Πεδίο εφαρμογής» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται ότι: «Η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται: α) σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των 
σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν 
σε λιμένα κράτους μέλους, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων 
που ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν 
αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία, και β) σε όλους τους λιμένες των κρατών 
μελών, στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 
σημείου α). Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα πλοία τα οποία 
εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας βάσει του σημείου α) του 
προηγουμένου εδαφίου παραδίδουν τα απόβλητα πλοίου και τα κατάλοιπα φορτίου κατά τρόπο 
σύμφωνο με την παρούσα οδηγία, στο βαθμό που αυτό είναι λογικό και εφικτό.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται 
ότι: «1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, 
καταλλήλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, χωρίς 
να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων. 2. Προς επίτευξη της 
καταλληλότητας, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες 
και τις ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από πλοία τα 
οποία χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές ανάγκες των 
χρηστών του λιμένα, το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιμένα, τους τύπους των πλοίων 
που καταπλέουν σε αυτόν και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 9. 3. Τα κράτη μέλη 
καθορίζουν διαδικασίες, σύμφωνα με εκείνες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του ∆ιεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), προκειμένου να γνωστοποιούνται στο κράτος του λιμένα οι 
καταγγελλόμενες ανεπάρκειες λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 «Προγράμματα παραλαβής και διακίνησης αποβλήτων» » της ιδίας 
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, 
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παρακολουθούν την εφαρμογή του και εξασφαλίζουν την επανέγκρισή του τουλάχιστον ανά 
τριετία καθώς και μετά από σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία του λιμένα.». 

Περαιτέρω, το μεν Άρθρο 6 της ιδίας Οδηγίας προβλέπει, για τους πλοιάρχους πλοίων που 
αναχωρούν με προορισμό λιμένα της ένωσης, την υποχρέωση της ορθής τήρησης του εντύπου 
του Παραρτήματος ΙΙ αυτής (της Οδηγίας) και την διαδικασία κοινοποίησή του, προ της αφίξεώς 
τους, στο λιμένα κατάπλου, ενώ δε, το Άρθρο 7 της εν λόγω Οδηγίας προβλέπει, για τους 
πλοιάρχους πλοίων που καταπλέουν σε λιμένα της ένωσης, την διαδικασία παράδοσης των 
αποβλήτων πλοίων σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, προ του απόπλου από λιμένα της 
ένωσης. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 «Τέλη για τα απόβλητα πλοίου» της ιδίας Οδηγίας 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 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.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «Εξαιρέσεις» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται ότι: «1. Όταν πλοία 
εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς και εφόσον 
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη διακανονισμού που εγγυάται την παράδοση των 
αποβλήτων πλοίου και την καταβολή τελών σε λιμένα που βρίσκεται επί της διαδρομής τους, τα 
κράτη μέλη των λιμένων που συμπεριλαμβάνονται στα δρομολόγια αυτά μπορούν να 
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απαλλάσσουν τα πλοία αυτά από τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 6, το άρθρο 7 
παράγραφος 1 και το άρθρο 8. 2. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή τακτικά, τουλάχιστον 
δε μία φορά κατ’ έτος, για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται σύμφωνα με την παράγραφο 1.». 

Σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ (όπως αναφέρονται στο άρθρο 5)» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται ότι: 
«Τα προγράμματα καλύπτουν όλους τους τύπους αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου 
που προέρχονται από πλοία που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα, και καταρτίζονται σύμφωνα με 
το μέγεθος του λιμένα και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν. Τα προγράμματα 
πραγματεύονται τα εξής στοιχεία: — εκτίμηση της ανάγκης λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, με βάση τις ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα, — περιγραφή 
του τύπου και της χωρητικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, — αναλυτική 
περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής και συλλογής των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου, — περιγραφή του συστήματος χρέωσης τελών, — διαδικασίες για την γνωστοποίηση 
καταγγελλόμενων ανεπαρκειών στις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής, — διαδικασίες για 
διαρκείς διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα, τους αναδόχους στον τομέα των αποβλήτων, 
τους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών μεταφόρτωσης και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη και — 
τύπος και ποσότητες των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου που αποτελούν αντικείμενο 
της παραλαβής και διακίνησης. Επιπλέον, τα προγράμματα θα πρέπει να περιλαμβάνουν: — 
σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας και τυπικών διαδικασιών για την παράδοση, — στοιχεία του 
προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για την υλοποίηση του προγράμματος, — 
περιγραφή τυχόν εξοπλισμού και διαδικασιών προεπεξεργασίας στο λιμένα, — περιγραφή των 
μεθόδων καταγραφής της πραγματικής χρήσης των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, — 
περιγραφή των μεθόδων καταγραφής των παραλαμβανόμενων ποσοτήτων αποβλήτων πλοίου 
και καταλοίπων φορτίου και — περιγραφή του τρόπου με τον οποίο διατίθενται τα απόβλητα 
πλοίου και κατάλοιπα φορτίου. Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, 
επεξεργασίας και διάθεσης θα πρέπει να συμμορφούνται, από κάθε άποψη, προς ένα σύστημα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης κατάλληλο για τη σταδιακή μείωση των επιπτώσεων των εν λόγω 
δραστηριοτήτων στο περιβάλλον. Η συμμόρφωση αυτή τεκμαίρεται εάν οι διαδικασίες είναι 
σύμφωνες με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1836/93 του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 1993, για την 
εκούσια συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου(1). Πληροφορίες που διατίθενται σε όλους τους χρήστες του 
λιμένα: — σύντομη αναφορά στη θεμελιώδη σημασία της ορθής παράδοσης των αποβλήτων 
πλοίου και καταλοίπων φορτίου, — θέση των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για κάθε 
θέση πρόσδεσης, με διάγραμμα/χάρτη, — κατάλογος των αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων 
φορτίου με τα οποία συνήθως ασχολούνται οι αρμόδιοι στο λιμένα, — κατάλογος των σημείων 
επαφής, των φορέων εκμετάλλευσης και των παρεχομένων υπηρεσιών, — περιγραφή των 
διαδικασιών παράδοσης, — περιγραφή του συστήματος χρέωσης τελών και — διαδικασίες για 
την αναφορά των ανεπαρκειών στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.». 

II. Άρθρα 2, 3, 4, 5, 8, 9 και 14 και Παράρτημα I 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 2 «Ορισμοί» της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 ΚΥΑ προβλέπεται ότι: «1. Για τους 
σκοπούς της απόφασης αυτής νοούνται ως: α. “πλοίο”: το σκάφος κάθε τύπου που 
δραστηριοποιείται στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των υδροπτέρυγων, των 
αερολισθαινόντων σκαφών, των καταδυομένων και των πλωτών ναυπηγημάτων, β. “σύμβαση 
MARPΟL 73/78”: η διεθνής σύμβαση για την αποφυγή ρύπανσης της θάλασσας από πλοία, 1973, 
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όπως τροποποιήθηκε με το σχετικό προς αυτή πρωτόκολλο του έτους 1978 και όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, γ. “απόβλητα που παράγονται στα πλοία”: όλα τα απόβλητα, 
συμπεριλαμβανομένων των λυμάτων, και κατάλοιπα πλην των καταλοίπων φορτίου, τα οποία 
παράγονται κατά τη λειτουργία ενός πλοίου και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των 
Παραρτημάτων Ι, IV, V και VI της σύμβασης MARPΟL 73/78, καθώς και τα συνδεόμενα με το 
φορτίο απορρίμματα, όπως ορίζονται στις οδηγίες για την εφαρμογή του Παραρτήματος V της 
σύμβασης MARPΟL 73/78, δ. “κατάλοιπα φορτίου”: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του 
φορτίου, που παραμένουν επί του πλοίου στους χώρους ή στις δεξαμενές φορτίου μετά την 
περάτωση των διαδικασιών εκφόρτωσης και των εργασιών καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένων 
των υπερχειλίσεων και των διαρροών κατά τη φόρτωση/ εκφόρτωση, ε. “λιμενικές εγκαταστάσεις 
παραλαβής”: κάθε σταθερή, πλωτή ή κινητή εγκατάσταση που είναι ικανή να δέχεται απόβλητα 
που παράγονται στα πλοία ή κατάλοιπα φορτίου, στ. “αλιευτικό σκάφος”: κάθε πλοίο που είναι 
εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων ενάλιων 
πόρων, ζ. “σκάφος αναψυχής”: κάθε τύπος πλοίου που χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή 
ψυχαγωγικούς σκοπούς ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, η. “λιμένας”: θέση ή γεωγραφική 
περιοχή που δημιουργείται από βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει, κυρίως, 
την υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των σκαφών αναψυχής, 
θ. “φορέας διαχείρισης λιμένων”: οποιοσδήποτε φορέας διαχειρίζεται τους λιμένες της περιοχής 
αρμοδιότητάς του (π.χ. Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., Λιμενικά Ταμεία, Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία, 
Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, Ο.Τ.Α., Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., Ιδιωτικές Επιχειρήσεις). Στον 
όρο αυτό συμπεριλαμβάνονται και οι πάσης φύσεως επιχειρήσεις που διαθέτουν ιδιωτικές 
παράκτιες εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν πλοία στα οποία εφαρμόζεται η απόφαση 
αυτή. Οι μικροί λιμένες (π.χ. αλιευτικά καταφύγια, αγκυροβόλια − καταφύγια τουριστικών 
σκαφών κάθε μορφής κ.λπ.) που δεν διαθέτουν φορέα διαχείρισης λιμένα, για τους σκοπούς της 
απόφασης αυτής, υπάγονται στον πλησιέστερο φορέα διαχείρισης λιμένα της περιοχής τους που 
είναι απαραίτητα Ο.Τ.Α. ή Λιμενικό Ταμείο ή Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο ή Οργανισμός Λιμένα, ι. 
“ανάδοχος παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων”: φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
δύναται να ανατεθεί από τους φορείς διαχείρισης των λιμένων η παραλαβή και διαχείριση των 
αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου που προέρχονται από τα πλοία που καταπλέουν στην 
περιοχή αρμοδιότητάς τους. Για το σκοπό αυτό ο ανάδοχος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με τις 
κατά νόμο απαιτούμενες άδειες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί αποβλήτων, ια. 
“θαλάσσιο αγκυροβόλιο”: Καθορισμένη θαλάσσια περιοχή πλησίον λιμένα, που βρίσκεται εκτός 
της περιοχής αρμοδιότητας φορέα διαχείρισης λιμένα, στην οποία επιτρέπεται η βραχυχρόνια ή 
μακροχρόνια αγκυροβολία πλοίων και η διενέργεια πράξεων ανεφοδιασμού. 2. Τα “απόβλητα 
που παράγονται στα πλοία” και τα “κατάλοιπα φορτίου”, όπως ορίζονται στα εδάφια (γ) και (δ), 
θεωρούνται και αναφέρονται παρακάτω ως απόβλητα, κατά την έννοια του άρθρου 1 εδάφιο 
1(α) της υπ’ αριθμ. 2006/12/ΕΕ οδηγίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και Κοινοβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2006 περί αποβλήτων (ΕΕL 114 της 24.4.2006 σελ 9−21) ή κατά την έννοια του άρθρου 3 
παρ.1 της υπ’ αριθμ. 2008/98/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
19.11.2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών (ΕΕ L321 σελ. 3−30 της 
22.11.2008) εφόσον η τελευταία εισαχθεί στο εθνικό δίκαιο ή έχει παρέλθει η 12.12.2010.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Πεδίο εφαρμογής» της ιδίας ΚΥΑ προβλέπεται ότι: «1. Η απόφαση αυτή 
εφαρμόζεται: α. σε όλα τα πλοία, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών και των 
σκαφών αναψυχής, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία καταπλέουν ή λειτουργούν 
σε ελληνικό λιμένα, πλην των πολεμικών πλοίων ή βοηθητικών σκαφών ή άλλων πλοίων που 
ανήκουν στο κράτος ή που τα εκμεταλλεύεται το κράτος και χρησιμοποιούνται προς το παρόν 
αποκλειστικά για κυβερνητική μη εμπορική υπηρεσία, και β. σε όλους τους ελληνικούς λιμένες, 
στους οποίους συνήθως καταπλέουν πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (α). 
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Οι κατηγορίες των λιμένων αυτών καταγράφονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Τροποποιήσεις του 
Παραρτήματος ΙΙΙ εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής. Για τους υπόλοιπους λιμένες της χώρας στους οποίους καταπλέουν 
περιστασιακά πλοία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εδαφίου (α) εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των Κανονισμών Λιμένων, εκτός εάν οι φορείς διαχείρισής τους αποφασίσουν την 
ένταξή τους στις διατάξεις της παρούσας. 2. Τα πλοία, του εδαφίου 1(α) του άρθρου αυτού, τα 
οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της απόφασης αυτής παραδίδουν τα απόβλητα που 
παράγονται στα πλοία αυτά και τα κατάλοιπα φορτίου κατά τρόπο σύμφωνο με την απόφαση 
αυτή, στο βαθμό που αυτό είναι λογικό και εφικτό.».  

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 «Λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής» της ιδίας ΚΥΑ προβλέπεται ότι: 
«1. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων εξασφαλίζουν τη διάθεση λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, καταλλήλων να καλύψουν τις ανάγκες των πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως τον 
λιμένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης καθυστέρησης των πλοίων. 2. Προς επίτευξη της 
καταλληλότητας, οι εγκαταστάσεις παραλαβής πρέπει να είναι ικανές να δεχθούν τις κατηγορίες 
και τις ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου που 
προέρχονται από πλοία τα οποία χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, λαμβάνοντας υπόψη τις 
λειτουργικές ανάγκες των χρηστών του λιμένα, το μέγεθος και τη γεωγραφική θέση του λιμένα, 
τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν και τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 9. 3. Με τις διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού 
Οργανισμού (ΙΜΟ), γνωστοποιούνται στην Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής 
του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τυχόν καταγγελίες 
ανεπάρκειας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής.». 

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 
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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 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 ιδίας 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 
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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 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.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 «Εξαιρέσεις» της ίδιας Κ.Υ.Α. προβλέπεται ότι: «1. Όταν πλοία εκτελούν 
προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς και εφόσον υπάρχουν 
επαρκείς αποδείξεις για την ύπαρξη διακανονισμού που εγγυάται την παράδοση των αποβλήτων 
που παράγονται στα πλοία και την καταβολή τελών σε λιμένα που βρίσκεται επί της διαδρομής 
τους, μπορούν με απόφαση του φορέα διαχείρισης του λιμένα να απαλλαχθούν από 
συγκεκριμένες ή από το σύνολο των υποχρεώσεων τους που απορρέουν από το άρθρο 6, το 
άρθρο 7 παράγραφος 1 και το άρθρο 8. 2. Ως πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια 
με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς θεωρούνται: α. Τα πάσης φύσεως Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοία 
που εκτελούν προγραμματισμένους πλόες. β. Τα πλοία που λειτουργούν κυρίως εντός και πέριξ 
του λιμένα (π.χ. ρυμουλκά, σκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων, λάντζες). γ. Τα Φ/Γ πλοία μέχρι 500 
κ.ο.χ. που καταπλέουν τουλάχιστον δύο φορές το μήνα στο λιμένα διακανονισμού παράδοσης 
αποβλήτων και καταβολής τελών. δ. Τα πλοία που καταπλέουν τουλάχιστον μία φορά την 
εβδομάδα στο λιμένα διακανονισμού παράδοσης αποβλήτων και καταβολής τελών. 3. 
Προκειμένου να εξαιρεθεί κάποιο από τα παραπάνω πλοία, θα πρέπει ο πλοίαρχος του (ή ο 
νόμιμος εκπρόσωπος του) να καταθέσει στον φορέα διαχείρισης του λιμένα, από τον οποίο 
επιθυμεί να λάβει εξαίρεση σχετική αίτηση. Στην αίτηση θα πρέπει να περιέχεται βεβαίωση του 
φορέα διαχείρισης του λιμένα παράδοσης, για την ύπαρξη διακανονισμού που εγγυάται την 
παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή τελών στον συγκεκριμένο λιμένα για συγκεκριμένο 
χρονικό διάστημα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση από τον φορέα διαχείρισης 
απόφασης για εξαίρεση κάποιου πλοίου, αποτελεί η θετική γνωμοδότηση της οικείας Λιμενικής 
Αρχής για το εάν το πλοίο διαθέτει επαρκή ικανότητα αποθήκευσης όλων των αποβλήτων που θα 
συσσωρευτούν κατά το προγραμματισμένο του ταξίδι έως τον λιμένα παράδοσης. 4. Σε 
περίπτωση που το πλοίο αιτηθεί ταυτόχρονα την εξαίρεση του από πλέον του ενός λιμένες, ο 
κάθε φορέας διαχείρισης θα εκδώσει ξεχωριστή απόφαση εξαίρεσης. Σε αυτή την περίπτωση η 
γνωμοδότηση σχετικά με την επαρκή ικανότητα αποθήκευσης αποβλήτων του πλοίου θα 
χορηγηθεί από την ιεραρχικά αρχαιότερη Λιμενική Αρχή. Σε περίπτωση ιεραρχικά όμοιων 
Λιμενικών Αρχών ως αρχαιότερη θεωρείται εκείνη με την προγενέστερη ημερομηνία ίδρυσης ή 
μετάταξης στη σημερινή της κατάσταση (π.χ. ημερομηνία μετάταξης Υπολιμεναρχείου σε 
Λιμεναρχείο). Στην περίπτωση ταυτόχρονης ίδρυσης - μετάταξης αρχαιότερη Λιμενική Αρχή 
θεωρείται εκείνη στην οποία προΐσταται ο αρχαιότερος σε βαθμό βαθμοφόρος Λ.Σ. 5. Οι φορείς 
διαχείρισης λιμένων ενημερώνουν την Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής τουλάχιστον μία φορά κατ` 
έτος για τις εξαιρέσεις που παραχωρούνται προκειμένου να ενημερωθούν στην συνέχεια οι 
αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 14 «Παραλαβή απορριμμάτων και λυμάτων πλοίων από άλλα πλοία» της 
ίδιας Κ.Υ.Α. προβλέπεται ότι: «1. Οι όροι και προϋποθέσεις αναγνώρισης πλοίων και φορτηγίδων 
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ή πλωτών γενικά ναυπηγημάτων που χρησιμοποιούνται ως ευκολίες υποδοχής στερεών 
απορριμμάτων πλοίων καθορίζονται στην υπ` αριθμ. 181051/1090/82 (Β` 266) υπουργική 
απόφαση. 2. Οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας σε πλοία και πλωτά ναυπηγήματα που 
χρησιμοποιούνται ως πλωτές ευκολίες υποδοχής λυμάτων πλοίων καθορίζονται στην υπ` αριθμ. 
3221.2/2/89 (Β` 435) υπουργική απόφαση.». 

Τέλος, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «Απαιτήσεις για Σχέδια Παραλαβής και Διαχείρισης 
Αποβλήτων σε Λιμένες (σύμφωνα με το άρθρο 5)» της ίδιας Κ.Υ.Α. προβλέπεται ότι: «Τα σχέδια 
καλύπτουν όλους τους τύπους αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου 
που προέρχονται από πλοία που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα και καταρτίζονται σύμφωνα με 
το μέγεθος του λιμένα και τους τύπους των πλοίων που καταπλέουν σε αυτόν. Τα σχέδια 
πραγματεύονται τα εξής στοιχεία: — εκτίμηση της ανάγκης λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής, με βάση τις ανάγκες των πλοίων που συνήθως καταπλέουν στο λιμένα, — περιγραφή 
του τύπου και της χωρητικότητας των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής, — αναλυτική 
περιγραφή των διαδικασιών παραλαβής, συλλογής, (ενδιάμεσης αποθήκευσης, διαχωρισμού / 
επεξεργασίας και τελικής νόμιμης διάθεσης των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου), — περιγραφή του συστήματος χρέωσης τελών, — διαδικασίες για την 
γνωστοποίηση καταγγελλόμενων ανεπαρκειών στις λιμενικές εγκαταστάσεις υποδοχής, — 
διαδικασίες για διαρκείς διαβουλεύσεις με τους χρήστες του λιμένα, τους αναδόχους στον τομέα 
των αποβλήτων, τους φορείς εκμετάλλευσης σταθμών μεταφόρτωσης και τα λοιπά 
ενδιαφερόμενα μέρη, και — τύπος και ποσότητες των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου που αποτελούν αντικείμενο της παραλαβής και διακίνησης. Επιπλέον, τα 
σχέδια θα πρέπει να περιλαμβάνουν: — σύνοψη της σχετικής νομοθεσίας και τυπικών 
διαδικασιών παράδοσης, — στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που είναι υπεύθυνα για 
την υλοποίηση του σχεδίου, — περιγραφή τυχόν εξοπλισμού και διαδικασιών προεπεξεργασίας 
στο λιμένα, — περιγραφή των μεθόδων καταγραφής της πραγματικής χρήσης των λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής, — περιγραφή των μεθόδων καταγραφής των παραλάμβανα μένων 
ποσοτήτων αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, και — περιγραφή 
του τρόπου με τον οποίο διατίθενται τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία και τα κατάλοιπα 
φορτίου. Οι διαδικασίες παραλαβής, συλλογής, αποθήκευσης, επεξεργασίας και διάθεσης θα 
πρέπει να συμμορφώνονται, από κάθε άποψη, προς ένα σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
κατάλληλο για τη σταδιακή μείωση των επιπτώσεων των εν λόγω δραστηριοτήτων στο 
περιβάλλον. Η συμμόρφωση αυτή τεκμαίρεται εάν οι διαδικασίες είναι σύμφωνες με τον 
κανονισμό (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1836/93 της 29ης Ιουνίου 1993 για την εκούσια 
συμμετοχή των επιχειρήσεων του βιομηχανικού τομέα σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής 
διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση θα διασφαλίζεται η ορθή λειτουργία 
των εγκαταστάσεων και θα τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία. Πληροφορίες που διατίθενται σε 
όλους τους χρήστες του λιμένα: — σύντομη αναφορά στη θεμελιώδη σημασία της ορθής 
παράδοσης των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου, — θέση των 
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής για κάθε θέση πρόσδεσης, με διάγραμμα/χάρτη, — 
κατάλογος των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου τα οποία 
συνήθως παραλαμβάνονται στο λιμένα, — κατάλογος με αριθμούς μέσων επικοινωνίας 
(τηλεφώνων σταθερών, κινητών, τηλεομοιοτυπιών, τηλετύπων, διευθύνσεων κλπ), των φορέων 
εκμετάλλευσης και των παρεχομένων υπηρεσιών, — περιγραφή των διαδικασιών παράδοσης, — 
περιγραφή του συστήματος χρέωσης τελών, και — διαδικασίες για την αναφορά των 
ανεπαρκειών στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής.» 

Σημειωτέον δε, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8315.2/02/07 Κ.Υ.Α., το λιμάνι της Θήρας 
συγκαταλέγεται στους Λιμένες Εθνικής Σημασίας. 
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Γ. Πραγματικά Περιστατικά 

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (εφεξής: ΝΠΔΔ) με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό 
Ταμείο Θήρας», δυνάμει του μόνου Άρθρου του Π.Δ.127/2001 (ΦΕΚ Α' 113), συστάθηκε, με έδρα 
το Δήμο Θήρας, και έλαβε τις αρμοδιότητες του Λιμενικού Ταμείου Νομού Κυκλάδων, που 
αφορούν το δήμο Θήρας και την Κοινότητα Οίας. Με το προαναφερθέν Π.Δ. ορίστηκε ότι: «[…] θα 
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.410/95 (ΦΕΚ Α' 231) και θα ασκεί τις αρμοδιότητες 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 28 του Ν.2738/99.». Το δε Λιμενικό 
Ταμείο Νομού Κυκλάδων – το οποίο συστάθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.704/1981 «Περί 
συγχωνεύσεως των Λιμενικών Ταμείων του Νομού Κυκλάδων εις εν υπό τον τίτλον Λιμενικόν 
Ταμείον Νομού Κυκλάδων» (ΦΕΚ Α' 173), ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των Λιμενικών 
Ταμείων Αδάμαντος Μήλου, Αμοργού, Άνδρου, Απολλωνίας Σίφνου, Δρυοπίδος Κύθνου, Θήρας, 
Ίου, Κέας, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου, Σερίφου, Σύρου και Τήνου – καταργήθηκε δυνάμει του 
Μόνου Άρθρου του Π.Δ.28/2003 (ΦΕΚ Α' 34). 

Την 28η Δεκεμβρίου 2000 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(εφεξής: ΕΕΕΚ) η Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 
Νοεμβρίου 2000 «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και 
καταλοίπων φορτίου», η οποία αποσκοπεί στον «[…] στον περιορισμό της απόρριψης στη 
θάλασσα, ιδίως δε της παράνομης απόρριψης, αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από πλοία 
που χρησιμοποιούν τους λιμένες της Κοινότητας, με τη βελτίωση της διάθεσης και της χρήσης 
λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου, ώστε να 
ενισχυθεί η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.», ευθυγραμμίζοντας τη νομοθεσία της ΕΕ 
με τις διεθνείς υποχρεώσεις που προβλέπονται στη Διεθνή Σύμβαση ΜARPOL 73/78, η οποία 
έθεσε το πλαίσιο οργάνωσης και διαχείρισης των παραγόμενων από τη λειτουργία και τις 
δραστηριότητες των πλοίων αποβλήτων, δια της κατηγοριοποιήσεώς των σε έξι κατηγορίες μετά 
των αντιστοιχούντων σε αυτές παραρτημάτων (Annex I, II, III, IV, V, και VI) όπου προβλέπονται οι 
αντίστοιχοι όροι και προϋποθέσεις διαχείρισή τους. Η εν λόγω Οδηγία, δια της 2007/71/ΕΚ 
ομοίας, τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε δε κατά το σκέλος που περιέλαβε και τα λύματα, ως 
πρόσθετο τύπο αποβλήτων, που πρέπει να κοινοποιούνται προ της εισόδου πλοίου σε λιμένα, 
υποκείμενο εντός πεδίου εφαρμογής της εν λόγω Οδηγίας. 

Οι διατάξεις της Οδηγίας 2000/59/ΕΚ μεταφέρθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με την από 11ης 
Ιουνίου 2002 δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κ.Υ.Α. 3418/07/2002 (ΦΕΚ Β' 
712) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται 
στα πλοία και καταλοίπων φορτίου», η οποία αντικαταστάθηκε με την από 6ης Μαρτίου 2009 
δημοσιευθείσα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κ.Υ.Α. 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ Β' 412) «Μέτρα 
και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και 
καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ. Αντικατάσταση 
της ΚΥΑ 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) “Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής 
αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου”», η οποία τροποποιήθηκε με 
την Κ.Υ.Α. 3122.3-15/79639/16 (ΦΕΚ 3085 Β΄) «Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης 
8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β΄) “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”» και ισχύει. 

Επί της προκείμενης υπόθεσης, σύμφωνα τόσο με τα πρωτογενή δεδομένα όσο και με τις 
υποβληθείσες απόψεις και στοιχεία τα οποία έχει στη διάθεσή της η Αρχή, προκύπτουν τα 
ακόλουθα περιστατικά. 
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Την 21η Δεκεμβρίου 2015 το ΔΛΤΘ και η ανάδοχος εταιρία Hellenic Waste Management EE 
συνήψαν «ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ». Η ισχύς της προαναφερθείσας συμβάσεως, σύμφωνα με το 
Άρθρο 7 αυτής, «[…] συμφωνείται 3ετής με δυνατότητα επέκτασης για ένα (1) ακόμη έτος και 
αρχίζει με την υπογραφή της […].». Αντικείμενο της εν λόγω συμβάσεως, σύμφωνα με το Άρθρο 1 
αυτής, είναι η «[…] συλλογή, μεταφορά, σήμανση, προσωρινή αποθήκευση και οριστική διάθεση 
των επικίνδυνων ή/και μη επικίνδυνων αποβλήτων που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των 
πλοίων που προσεγγίζουν τις Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Θήρας, 
και υγρών και στερεών αποβλήτων […].». Η προαναφερθείσα σύμβαση παρατάθηκε για ένα έτος 
μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2019 (βλ. Απόφαση 166/2018 της 26ης Σεπτεμβρίου 2018 του ΔΣ του 
ΔΛΤΘ, δημοσιευθείσα στις 27.09.2018 στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: Ψ0ΝΡΟΕ2Ε-ΜΨΜ). 

Την 4η Μαρτίου 2016 το ΔΣ του ΔΛΤΘ συνεδρίασε και εξέδωσε την υπ’ αριθ. 41 Απόφασή του, 
δημοσιευθείσα στις 05.05.2016 στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 7Ψ3ΥΟΕ2Ε-ΙΧΟ), με την οποία 
καθόρισε τα «[…] σταθερά τέλη αποβλήτων για τις διάφορες κατηγορίες πλοίων που 
προσεγγίζουν τις θαλάσσιες περιοχές αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ. Θήρας και θα ισχύσουν 
ανεξάρτητα αν τα […] πλοία ή σκάφη εκτελούν τακτικούς ή έκτακτους πλόες.». Επιπροσθέτως, 
εντός του σώματος της προαναφερθείσας Αποφάσεως αναφέρεται ότι: «Σε κάθε περίπτωση 
διευκρινίζουμε, τα εν λόγω τέλη θα εφαρμοστούν μετά τη δική σας έγκριση και κατόπιν λήψεως 
της εγκρίσεως του εν λόγω σχεδίου από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.». 

Την 12η Μαΐου 2016 το ΔΛΤΘ και η ανάδοχος εταιρία Hellenic Waste Management EE συνήψαν 
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ». Η ισχύς της προαναφερθείσας συμβάσεως, σύμφωνα με το Άρθρο 7 
αυτής, «[…] συμφωνείται 3ετής με δυνατότητα επέκτασης για ένα (1) ακόμη έτος και αρχίζει με 
την υπογραφή της […].». Αντικείμενο της εν λόγω συμβάσεως, σύμφωνα με το Άρθρο 1 αυτής, 
είναι η «[…] συλλογή, μεταφορά, και οριστική διάθεση των υγρών αστικών αποβλήτων 
(βοθρολυμάτων) που προκύπτουν από τις δραστηριότητες των πλοίων που προσεγγίζουν τις 
Λιμενικές Εγκαταστάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Θήρας.». 

Την ίδια ημέρα (12.05.2016) το ΔΛΤΘ υπέβαλε, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 715/12.05.2016 έγγραφό 
του, στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΝΑΝΠ το προς έγκριση Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης 
Αποβλήτων Πλοίων που προσεγγίζουν τους Λιμένες Φηρών και Αθηνιού ευθύνης του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Θήρας (Σχέδιο). 

Την 14η Ιουνίου 2016 το ΔΛΤΘ δημοσίευσε στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: 6ΧΨΦΟΕ2Ε-ΦΚΒ) την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 833/14.06.2016 «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ», με την οποία «[…] στο πλαίσιο της διαδικασίας 
έγκρισης του νέου Σχεδίου Διαχείρισης καταλοίπων – αποβλήτων Πλοίων στους Λιμένες ευθύνης 
του, […] καλεί σε συνάντηση ενημέρωσης – διαβούλευσης επί της διαδικασίας παραλαβής όλων 
των παραγομένων από τα Πλοία Αποβλήτων, τις υποδομές του Δ.Λ.Τ. Θήρας καθώς και το 
σύστημα κοστολόγησης, τα οποία αναφέρονται στο νέο Σχέδιο. […].». 

Την 28η Ιουνίου 2016 το ΔΛΤΘ δημοσίευσε στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΜΚ0ΟΕ2Ε-ΝΕΡ) το 
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ σχεδίου παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων.», 
το οποίο διεβιβάσθη στο ΥΝΑΝΠ, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 916/28.06.2016 έγγραφο του ΔΛΤΘ. 

Την 19η Ιουνίου 2017 το – από Μαΐου 2016 υπ’ αρ. πρωτ. ΔΛΤΘ 757/30.05.2016 – εν λόγω Σχέδιο 
κατέστη εγκριθέν, δια της υπ’ αριθ. 3122.3-1.10/44162/2017 Αποφάσεως του ΥΝΑΝΠ. 

Στο κεφάλαιο 8 του Σχεδίου περιλαμβάνεται το σύστημα χρέωσης, και συγκεκριμένα στην 
παράγραφο 8.4 εκτίθενται τα «σταθερά τέλη», όπως ορίστηκαν με την ανωτέρω υπ’ αριθ. 
41/2016 απόφαση του ΔΣ του ΔΛΤΘ. Τα «σταθερά τέλη» ισχύουν ανεξάρτητα αν τα καταπλέοντα 
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στους λιμένες αρμοδιότητάς του (ΔΛΤΘ) πλοία και σκάφη εκτελούν τακτικούς ή έκτακτους πλόες, 
με σκοπό: «[…] να καλύψει τα έξοδα δημιουργίας των υποδομών, των ευκολιών υποδοχής αλλά 
και των υπηρεσιών της απ’ ευθείας παραλαβής όλων των παραγομένων από τα πλοία 
αποβλήτων.», (βλ. Απόφαση ΔΣ ΔΛΤΘ 41/2016). 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την προαναφερθείσα παράγραφο 8.4,προβλέπεται το ποσό των 
50 € ανά κατάπλου κρουαζιερόπλοιου (Κ/Ζ), ως σταθερό τέλος αποβλήτων, ανεξαρτήτως 
συχνότητας των δρομολογίων του. Η εντός Σχεδίου εισαγόμενη διάκριση των δρομολογίων, σε 
τακτικούς και εκτάκτους πλόες, καταρχάς συνδέεται με τον χρόνο απόδοσης και είσπραξης του 
τέλους από ΔΛΤΘ. Έτσι, για τα μεν Κ/Ζ που εκτελούν τακτικούς πλόες, το τέλος εισπράττεται κατά 
τη λήξη εκάστου μηνός, για τα δε Κ/Ζ που εκτελούν εκτάκτους πλόες, η αποπληρωμή του τέλους 
πραγματοποιείται το αργότερο προ του απόπλου τους. 

Εισάγεται, δε, και δεύτερη διάκριση των τακτικών και εκτάκτων πλοών αναλόγως της χρονικής 
περιόδου. Τουτέστιν, ως τακτικοί πλόες ορίζονται οι τουλάχιστον 10 καταπλόες ανά μήνα κατά 
την διάρκεια της θερινής περιόδου (1/5-31/10), ενώ οι 5, αντίστοιχα, κατά την διάρκεια της 
αντίστοιχης χειμερινής (1/11-30/4). 

Ως προς τις λάντζες προβλέπεται σταθερό τέλος οριζόμενο στα 50 ευρώ μηνιαίως και για τα 
σκάφη (επαγγελματικά και ερασιτεχνικά) με ΠΓΕ άνω των 12 ατόμων το ποσό των 100 ευρώ 
μηνιαίως, ανεξαρτήτως αριθμού καταπλοών στο λιμένα. Αντίστοιχα, τα σκάφη με ΠΓΕ κάτω των 
12 ατόμων, ανεξαρτήτως επαγγελματικής ή ερασιτεχνικής χρήσης, δεν καταβάλλουν σταθερά 
τέλη. 

Επιπροσθέτως, εντός της ιδίας παραγράφου (8.4), ορίζεται ότι πλοία καταβάλλοντα «σταθερά 
τέλη», δικαιούνται «ανταποδοτικά οφέλη», τα οποία συνίστανται στην παραλαβή, με επιμέλεια 
των πλοίων, συγκεκριμένων αποβλήτων στον ανάδοχο. Η δε παραλαβή από τον ανάδοχο, 
τιμολογείται σύμφωνα με την παράγραφο 8.5 του ιδίου Σχεδίου. 

Στην, δε, παράγραφο 8.5 του Σχεδίου ορίζονται τα «Μεταβλητά Τέλη». Ρητά, εκ των 
επικεφαλίδων των υποπαραγράφων 8.5.1 και 8.5.6 προκύπτει ότι ως μεταβλητά τέλη αποτελούν 
οι εκ του τιμολογίου του Αναδόχου χρεώσεις. Από την επισκόπηση των χρεώσεων, προκύπτει ο 
τρόπος παράδοσης εκάστου αποβλήτου, και ειδικότερα για την παραλαβή πετρελαιοειδών 
αποβλήτων προβλέπεται παραλαβή με χρήση βυτιοφόρου οχήματος, φορητής μπαγκαζιέρας, και 
για μικρές ποσότητες αποβλήτων η απευθείας παράδοση, μέριμνα και μεταφορά των πλοίων στις 
δεξαμενές του ΔΛΤΘ. Αντίστοιχα, για βοθρολύματα, έλαια, στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων, 
στερεών αποβλήτων, συσσωρευτών και υγειονομικών αποβλήτων προβλέπεται η παραλαβή με 
αντίστοιχο όχημα της αναδόχου, ή η παράδοση με μέριμνα των πλοίων (βλ. σελ. 8-10 και 8-11 
του Σχεδίου). Ως προς τις τιμές, συγκριτικά με άλλους λιμένες, είναι υψηλές, επί παραδείγματι, η 
χρέωση παραλαβής βοθρολυμάτων ορίζεται για δύο ώρες κατ’ αποκοπή, ανεξαρτήτως 
ποσότητας, στο ποσό των 1.600 €, με υποχρέωση έγκαιρης ειδοποίησης του φορέα προ 10 
ημερών. 

Την 28η Ιουλίου 2017 το ΔΛΤΘ, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1375/28.07.2017 έγγραφό του με θέμα 
«Παραλαβή και Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων ευθύνης Δ.Λ.Τ. Θήρας», πραγματοποίησε 
ενημέρωση – προς: α) ναυτικούς πράκτορες, β) πλοιοκτήτες επαγγελματικών πλοίων – σκαφών, 
γ) διαχειριστές πλοίων – σκαφών, δ) χρήστες λιμένων Θήρας, ε) Ρυμουλκά, στ) λιμεναρχείο 
Θήρας και ζ) Hellenic Waste Management – αναφορικά με την επί του Σχεδίου έκδοση εγκριτικής 
Απόφασης, περιγράφοντας τις βασικές του πτυχές. Ειδικότερα δε, ανέφερε τις διαδικασίες 
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παράδοσης και παραλαβής αποβλήτων και γνωστοποίησε τα σταθερά και μεταβλητά τέλη 
αποβλήτων. 

Την 14η Αυγούστου 2017 το ΔΛΤΘ, με το υπ’ αριθ. πρωτ. 1485/14.08.2017 έγγραφό του με θέμα 
«Παραλαβή και Διαχείριση Αποβλήτων Πλοίων Λιμένων ευθύνης Δ.Λ.Τ. Θήρας», ορίστηκε η 
ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Σχεδίου (21η Αυγούστου 2017), η διαδικασία αποστολής 
στοιχείων των δραστηριοποιουμένων πλοίων και ο τραπεζικός λογαριασμός όπου θα 
καταβάλλονται τα πάγια (σταθερά) τέλη αποβλήτων. 

Την 22α Αυγούστου 2017, η ΕΕΚΦΝ απέστειλε την υπ’ αριθ. πρωτ. 279/22.08.2017 επιστολή, με 
θέμα «Επιβολή από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας τελών, για παραλαβή αποβλήτων από τα 
παραμένοντα στον όρμο κρουαζιερόπλοια, καθώς και για τα σκάφη που εκτελούν μεταφορά 
επιβατών – τουριστών από και προς τα κρουαζιερόπλοια.». Με τα εντός της προαναφερθείσας 
επιστολής τεθέντα προβάλλεται, μεταξύ άλλων, ότι: «Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας 
εξέδωσε Απόφαση, με την οποία επιβάλλει τέλη για παραλαβή αποβλήτων από τα 
κρουαζιερόπλοια. […] τα κρουαζιερόπλοια στη Σαντορίνη δεν παραδίδουν υγρά ή στερεά 
απόβλητα, ούτε κατάλοιπα, διότι παραμένουν όλα στον όρμο, ένεκα παντελούς έλλειψης 
λιμενικής υποδομής. Για τα πλοία υπάρχει μέριμνα […], να παραδίδουν όλα τα απόβλητα ή και 
κατάλοιπα σε λιμένες που προσεγγίζουν πρίν και μετά τη Σαντορίνη, όπου υπάρχουν ανάλογες 
ευκολίες […]. […] Επιβεβαιώνεται από τη λιμενική Αρχή, ότι υπάρχει ικανός διαθέσιμος χώρος στις 
ειδικές δεξαμενές φύλαξης [..]. Βάση των ανωτέρω, δημιουργείται το ερώτημα ως προς την ορθή 
πολιτική, αλλά και τη νομιμότητα επιβολής τελών, για υπηρεσίες που εν προκειμένω δεν 
παρέχονται. Πέραν των ανωτέρω, υπογραμμίζεται ο χειρισμός εφαρμογής του μέτρου άμεσα με 
την έκδοση της Απόφασης. […].». Περαιτέρω, εντός της ιδίας επιστολής, αναφέρεται ότι «[…] με 
την ίδια σχετική Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας, επιβάλλονται τέλη και στα 
μικρά σκάφη μεταφοράς επιβατών – λάντζες – από τα εις τον όρμο παραμένοντα 
κρουαζιερόπλοια προς την ακτή και αντίστροφα. […]. Ακόμα, διερωτώμεθα, πως είναι δυνατόν 
σήμερα, που ούτε καν έχει αρχίσει η κατασκευή των αναφερομένων εις την Απόφαση δεξαμενών 
περισυλλογής υγρών αποβλήτων, να απαιτείται η καταβολή τελών για τα μικρά αυτά σκάφη και 
μάλιστα στο ύψος των 50 € ανά μήνα.». Εν κατακλείδι, δια της ιδίας επιστολής, εζητήθη και από 
την Αρχή (Ρ.Α.Λ.) α) «[…] όπως εξεταστεί η σχετική Απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Θήρας και για τις δύο περιπτώσεις – πλοίων και σκαφών – ώστε να ακολουθηθεί, […] η 
επιβαλλόμενη και τηρούμενη σε άλλες περιπτώσεις διαβούλευση με τους χρήστες, πριν από τη 
βεβιασμένη έκδοση της Απόφασης, προκειμένου να ακουστούν και οι απόψεις της άλλης πλευράς 
– των χρηστών – που θα οδηγήσουν σε ένα κοινό αποδεκτό τρόπο ρύθμισης του θέματος.» και β) 
την «[…] παρέμβαση για αναστολή της Απόφασης, με σκοπό την επανεξέταση του θέματος.». 
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Δ. Υπαγωγή – Συμπεράσματα 

Το ΔΛΤΘ 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. 

Το ΔΛΤΘ υποχρεούται να εξασφαλίζει κατάλληλες 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. 

Στην δε αρμοδιότητα των φορέων διαχείρισης λιμένων, δυνάμει της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α., 
συμπεριλαμβάνονται και τα πλησίον αυτών θαλάσσια αγκυροβόλια, ως τους τόπους όπου 
επιτρέπεται «[…] η μακροχρόνια ή βραχυχρόνια αγκυροβολία πλοίων και η διενέργεια 
ανεφοδιασμού.» (βλ. Άρθρο 2 παρ. 1 περ. θ τρίτο εδάφιο της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α.). 

Εν συνεχεία, η καταλληλότητα των διαθέσιμων ΛΕΠ κρίνεται εν όψει των αναγκών «[…] των 
πλοίων που χρησιμοποιούν συνήθως τον λιμένα, χωρίς να γίνονται αιτία αδικαιολόγητης 
καθυστέρησης των πλοίων.» (βλ. Άρ. 4 παρ. 1 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α.). Με την παρ. 2 
του ιδίου Άρθρου εισάγονται κριτήρια για την κρίση της καταλληλότητας των ΛΕΠ, και 
συγκεκριμένα λαμβάνονται υπ’ όψιν οι «[…] λειτουργικές ανάγκες των χρηστών […]», το «[…] 
μέγεθος […]», η «[…] γεωγραφική θέση του λιμένα […]», ο τύπος των καταπλεόντων πλοίων και οι 
εξαιρέσεις του Άρθρου 9 της εν λόγω Κ.Υ.Α. 

Ειδικότερα, επί της έννοιας των «λειτουργικών συνθηκών», η Επιτροπή έχει διατυπώσει στις 
απόψεις της, αναφορικά με την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 2000/59/ΕΚ Οδηγίας, ότι: «[…]. η απλή 
ύπαρξη εγκαταστάσεων δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οι εγκαταστάσεις είναι κατάλληλες. Η κακή 
τοποθεσία, οι περίπλοκες διαδικασίες, η περιορισμένη διαθεσιμότητα και το αδικαιολόγητα 
υψηλό κόστος για την παρεχόμενη υπηρεσία είναι παράγοντες που ενδέχεται να αποτρέψουν 
από τη χρήση των εγκαταστάσεων παραλαβής. Για να θεωρούνται κατάλληλες, οι λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής θα πρέπει να είναι διαθέσιμες κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
πλοίου στον λιμένα, να βρίσκονται σε πρόσφορο σημείο και να είναι εύχρηστες, να είναι ικανές 
να δεχθούν όλες τις κατηγορίες ροών αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν συνήθως στον 
λιμένα και να μην κοστίζουν τόσο πολύ ώστε να αποτελούν αντικίνητρο για τους χρήστες. 
Ταυτόχρονα, η Επιτροπή τονίζει ότι τόσο το μέγεθος όσο και η γεωγραφική θέση του λιμένα 
ενδέχεται να περιορίσει όσα είναι δυνατά από τεχνική άποψη και εύλογο να παρέχονται όσον 
αφορά την παραλαβή και τη διαχείριση των αποβλήτων.» (Βλ. Ανακοίνωση Επιτροπής, 
Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία της οδηγίας 2000/59/ΕΚ σχετικά με τις λιμενικές 
εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου (2016/C 115/05), 
δημοσιευμένη στην ΕΕΕΕ C115/5 στις 01.04.2016.). 

Ακολούθως, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της ιδίας Κ.Υ.Α., το ΔΛΤΘ είναι υπόχρεο 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 
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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.». 

Ειδικότερα, ως προς την εκτίμηση της ανάγκης ΛΕΠ, η Επιτροπή έχει την άποψη ότι θα πρέπει η 
εκτίμηση να βασίζεται σε «[…] διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το είδος και μέγεθος 
πλοίων που καταπλέουν συνήθως στον λιμένα, και την ποσότητα και είδος αποβλήτων που 
παραλήφθηκαν τα προηγούμενα έτη […].». 

Εξάλλου, ως φορέας διαχείρισης λιμένος, το ΔΛΤΘ 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 αποβλήτων. 

Επιπρόσθετα και 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. Τέλη των 
Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. (εξαιρουμένων των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς και Θεσσαλονίκης 
Α.Ε.) εγκρίνονται από τους Υπουργούς Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, ενώ 
τέλη των υπολοίπων λιμένων εγκρίνονται από τη ΓΓΛΛΠΝΕ. Επομένως, το ΔΛΤΘ, ως ΝΠΔΔ, 
υποβάλλει την απόφαση του ΔΣ του, με την οποία εισάγει τα κατ’ Άρθρον 8 της υπ’ αριθ. 
8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. τέλη, προς έγκριση από τη ΓΓΛΛΠΝΕ του ΥΝΑΝΠ. 

Εν προκειμένω, όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. πρωτ. 3122.3/72891/2019 (αρ. πρωτ. ΡΑΛ 
1181/09.10.19) έγγραφο της ΔΙΛΙΚΥΠ, δεν έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης του συστήματος 
χρέωσης τελών για την παραλαβή και τη διαχείριση των αποβλήτων και των καταλοίπων φορτίου 
πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητας του ΔΛΤΘ. Σύμφωνα δε με την ίδια 
επιστολή, έως τώρα δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας της 
ΓΓΛΛΠΝΕ. Ως εκ τούτου, δέον όπως το ΔΛΤΘ υποβάλει προς τη ΓΓΛΛΠΝΕ την περί συστήματος 
χρέωσης τελών απόφασή του, αιτώντας την κατ’ Άρθρον 8 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 
Κ.Υ.Α. έγκρισή της. Και τούτο διότι, μόνον κατόπιν της δημοσίευσής της, δύνανται οι αντίστοιχοι 
φορείς διαχείρισης λιμένων να προβαίνουν στην κατά νόμο είσπραξη τελών. 

Ακολούθως, προβάλλεται από την ΕΕΚΦΝ ότι, τα καταπλέοντα στον όρμο Σαντορίνης Κ/Ζ δεν 
παραδίδουν απόβλητα ή κατάλοιπα λόγω αδυναμίας πρόσδεσης στους λιμένες της, ένεκα «[…] 
παντελούς ελλείψεως λιμενικής υποδομής […]». Επιπροσθέτως, προβάλλεται ότι, τα Κ/Ζ 
παραδίδουν απόβλητα σε λιμένες προτού ή αφότου προσεγγίσουν τη Σαντορίνη και διαθέτουν τη 
δυνατότητα ασφαλούς φύλαξης των παραγομένων αποβλήτων και καταλοίπων μέχρι της 
προσέγγισης σε επόμενο λιμένα. Τέλος, προβάλλεται ότι, την παράδοση αποβλήτων σε άλλο 
λιμένα και την ασφαλή φύλαξη αυτών διαπιστώνει η οικεία Λιμενική Αρχή από τα επίσημα 
έγγραφα και βιβλία που τηρούνται στο πλοίο (ημερολόγιο πλοίου, και ειδικό βιβλίο διαχείρισης 
αποβλήτων). Επομένως, κρίνουν ότι, η επιβολή του τέλους των 50 € είναι αδικαιολόγητη, καθώς 
ελλείπει οιαδήποτε ανταπόδοση, ένεκα της μη παροχής οιασδήποτε υπηρεσίας συλλογής 
αποβλήτων. 

Από την επισκόπηση του Σχεδίου προκύπτει ότι έχουν ληφθεί υπ’ όψιν η χρήση του θαλασσίου 
χώρου πέριξ του λιμένα από Κ/Ζ, όπου και ομολογείται η μη πρόσδεση αυτών στις χερσαίες 
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εγκαταστάσεις των λιμένων Φηρών και Αθηνιού. Στο λιμένα Φηρών «[…] υφίστανται τέσσερα (4) 
ναύδετα, τα οποία δε χρησιμοποιούνται, καθώς χρίζουν επιθεώρησης. Τα κρουαζιερόπλοια και οι 
θαλαμηγοί επί του παρόντος αγκυροβολούν εξωτερικά του Λιμένα και οι επιβάτες τους 
μεταφέρονται στη Νήσο μέσω Λαντζών.» (βλ. Σελ. 1 - 4 Σχεδίου Αποβλήτων), ενώ δε, στο λιμένα 
Αθηνιού δεν προσεγγίζουν Κ/Ζ (βλ. Σελ. 1 - 6 Σχεδίου Αποβλήτων). 

Επιπλέον, στο Σχέδιο υπάρχει η πρόβλεψη για παράδοση διαφόρων τύπων αποβλήτων με 
χερσαία μέσα, είτε μελλοντικής ιδιοκτησίας του ΔΛΤΘ ή του αναδόχου. Δεν αναφέρεται τυχόν 
δυνατότητα ασφαλούς παράδοσης αποβλήτων από θαλάσσης με χρήση πλωτού μέσου 
(φορτηγίδας), άρα τίθεται επί της αρχής το ερώτημα αναφορικά με την καταλληλότητα και 
επάρκεια των περιγραφομένων στο Σχέδιο ΛΕΠ αποβλήτων από πλοία παραμένοντα εκτός λιμένα 
(βλ. Σελ. 6 -15 και 6 – 16 Σχεδίου Αποβλήτων). 

Ακολούθως, το Σχέδιο αποτελεί εργαλείο για τον καθορισμό του συστήματος χρεώσεων, το οποίο 
καλύπτει το κόστος των ΛΕΠ. Το σύστημα χρέωσης περιλαμβάνει τόσο το σκέλος των τελών όσο 
και των τιμολογίων και εν συνόλω καλύπτεται το κόστος των ΛΕΠ. Σύμφωνα δε με το ΣτΕ, έχει 
γίνει δεκτό ότι «[…] η απόφαση για τον καθορισμό ανταποδοτικών τελών, όπως είναι το κατά την 
προπαρατεθείσα 8111.1/41/2009 ΚΥΑ ένδικο τέλος, η επιβολή του οποίου προβλέπεται προς 
αντιμετώπιση των δαπανών των παρεχομένων από τις λιμενικές εγκαταστάσεις υπηρεσιών 
παραλαβής, επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των παραγομένων σε πλοία αποβλήτων, 
ελέγχεται από της απόψεως της υπάρξεως μίας, κατά προσέγγιση, αναλογικής σχέσεως μεταξύ 
προβλεπομένων εσόδων και εξόδων των σχετικών υπηρεσιών, η υποχρέωση δε καταβολής του 
τέλους ούτε την πραγματική χρησιμοποίηση της υπηρεσίας στην συγκεκριμένη περίπτωση 
προϋποθέτει κατ’ ανάγκην ούτε την ακριβή αντιστοιχία μεταξύ ύψους τέλους και κόστους 
παρεχομένης υπηρεσίας, αφού αρκεί απλώς η δυνατότητα (ετοιμότητα) παροχής της υπηρεσίας 
και η κατ’ αρχήν κάλυψη των δαπανών της από το τέλος που καταβάλλουν οι χρήστες της. Για την 
διενέργεια του ως άνω ελέγχου περί την συνδρομή του στοιχείου της “ανταποδοτικότητας” 
απαιτείται η σχετική κανονιστική απόφαση να αιτιολογείται επαρκώς, είτε στο κείμενό της είτε με 
αναφορά στα στοιχεία που την συνοδεύουν, με την παράθεση, εν όψει επικαίρων διαπιστώσεων 
και συγκεκριμένων, αναγομένων στο έτος, στο οποίο αφορά η απόφαση καθορισμού, στοιχείων, 
των προβλεπομένων εσόδων και εξόδων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, κατά τον χρόνο, στον 
οποίο αφορά η απόφαση αυτή (πρβλ. ΣτΕ 2340/2017, 550, 343/2016, 60/2010 επταμ., 3184/2008 
επταμ.)» (βλ. ΣτΕ 177/2018, σκ. 8). 

Επομένως, θα πρέπει να αιτιολογείται από τα στοιχεία του φακέλου «[…] το κόστος παροχής των 
επίμαχων υπηρεσιών παραλαβής και διαχειρίσεως των αποβλήτων που παράγονται σε πλοία 
καταπλέοντα στην περιοχή αρμοδιότητας […]» του ΔΛΤΘ, επί τη βάσει «[…] επικαίρων 
διαπιστώσεων, σχετικά οικονομικά μεγέθη, από τα οποία να καταδεικνύεται εν προκειμένω η 
ύπαρξη μιας κατά προσέγγιση αναλογικής σχέσεως εσόδων και εξόδων και, συνακολούθως, το 
συμβατό της συγκεκριμένης επιλογής του κανονιστικού νομοθέτη προς την αρχή της 
ανταποδοτικότητας.» (βλ. ΣτΕ 177/2018, σκ. 9). 

Επιπροσθέτως από τα στοιχεία του φακέλου, θα πρέπει να προκύπτει ότι γίνονται σεβαστές οι 
αρχές που ορίζονται στην παρ. 5 του Άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., η οποία 
προβλέπει ότι: «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.». 
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Επειδή οι φορείς διαχείρισης λιμένων, και το ΔΛΤΘ εν προκειμένω, θα πρέπει να λαμβάνουν υπ’ 
όψιν ότι τα κατ’ Άρθρον 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. τέλη, ως ανταποδοτικά, πρέπει να 
επιμερίζονται μεταξύ των «[…] υποχρέων αναλόγως του βαθμού χρήσεως των παρεχομένων 
υπηρεσιών […]» (βλ. ΣτΕ 1069/2019) και οφείλουν να ασκούν την ως άνω κανονιστική 
αρμοδιότητα σύμφωνα με «[…] τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της ανταποδοτικότητας και 
με τρόπο που να είναι εφικτός ο σχετικός έλεγχος από τον ακυρωτικό δικαστή. […]» κατά τρόπο 
ώστε να προκύπτει από τα παρεχόμενα στοιχεία το «[…] συμβατό της επιλογής αυτής με τις ως 
άνω αρχές της ανταποδοτικότητος και της ίσης μεταχειρίσεως, […]» (βλ. ΣτΕ 1069/2019, σκ. 6). 

Επειδή, σύμφωνα με το Άρθρο 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., οι φορείς διαχείρισης λιμένων 
επιβάλλουν και εισπράττουν τέλος για την κάλυψη του κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών, 
από ΛΕΠ, επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των παραγομένων σε πλοία αποβλήτων. 

Επειδή, εν προκειμένω, η ΓΓΛΛΠΝΕ του ΥΝΑΝΠ είναι αρμόδια για την έκδοση απόφασης έγκρισης 
του συστήματος χρέωσης για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων, από την δημοσίευση της οποίας δύνανται οι αντίστοιχοι φορείς διαχείρισης 
λιμένων να προβαίνουν στη κατά νόμο είσπραξη τελών. 

Επειδή, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 3122.3/72891/2019 έγγραφο της ΔΙΛΙΚΥΠ της ΓΓΛΛΠΝΕ 
του ΥΝΑΝΠ, δεν έχει υποβληθεί αίτημα προς έκδοση απόφασης έγκρισης του συστήματος 
χρέωσης για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων του 
ΔΛΤΘ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

Α′) Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, δυνάμει του Άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., 
οφείλει να μεριμνήσει για την αποστολή αποφάσεώς του, με αντικείμενο την εισαγωγή 
συστήματος χρέωσης τελών για την παραλαβή και τη διαχείριση των αποβλήτων και των 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς του, συνοδευομένης 
από επαρκή τεκμηρίωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω, προς τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, 
Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής, προκειμένου όπως τύχει της εγκρίσεώς της δια της εκδόσεως της σχετικής 
αποφάσεως, ούτως ώστε το ΔΛΤΘ να δύνανται στη κατά νόμο είσπραξη. 

Β′) Την αποστολή της παρούσας προς κάθε αρμόδια υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου, και 

Γ′) Την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, επί των ανακυψάντων ζητημάτων είσπραξης τελών, 
με την λήψη συμπληρωματικών απόψεων εκ μέρους Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
 

ΑΔΑ: 6ΒΦΣ46Μ445-2Γ3
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