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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 

                  ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 59/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 3 θ

 

 
ΘΕΜΑ 4ο: Σιμολόγιο Παροχισ υπθρεςιών παραλαβισ αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων 

φορτίου που προςεγγίηουν τουσ Λιμζνεσ αρμοδιότθτασ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ 
Καβάλασ Α.Ε. 

 

Σθν 26θ Απριλίου 2018, θμζρα Πζμπτθ, ϊρα 13:00, τα Μζλθ τθσ Ανεξάρτθτθσ Διοικθτικισ Αρχισ 
«Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων» (Ρ.Α.Λ.) ςυνιλκαν ςτθν 33θ υνεδρίαςι τουσ ςτα γραφεία τθσ Ρ.Α.Λ. 
επί τθσ οδοφ Γρ. Λαμπράκθ 150, Πειραιάσ, φςτερα από πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ Παναγιϊτθ 
– Ιάςονα Αγγελόπουλου, προκειμζνου να ςυηθτιςουν και να λάβουν απόφαςθ επί των κεμάτων 
τθσ Ημεριςιασ Διάταξθσ. 

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Αγγελόπουλοσ Παναγιϊτθσ – Ιάςων Πρόεδροσ 

2. Σορουνίδθσ Ακανάςιοσ  Αντιπρόεδροσ 

3. Κουφόσ Παναγιϊτθσ  Ειςθγθτισ 

4. Χλωμοφδθσ Κωνςταντίνοσ  Μζλοσ 

5. Γεωργίου Βαςίλειοσ  Μζλοσ 

6. Γρίνοσ πυρίδων  Μζλοσ 

7. Κορκίδθσ Βαςίλειοσ Μζλοσ 

  

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΕΛΗ: 

 
Βελουδογιάννθ Ελζνθ Μζλοσ 

  

Χρζθ γραμματζωσ εκτελεί θ Ανκυποπλοίαρχοσ Λ.. Σςιουπλι οφία 
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τθν αρχι τθσ ςυηθτιςεωσ ο Πρόεδροσ αναφζρει ότι θ παροφςα Ειςιγθςθ αφορά ςτθν από 
13/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/13.03.18) επιςτολι του Προζδρου και Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προσ τθ Ρ.Α.Λ., με τθν οποία αιτείται για τισ κατά νόμο ενζργειεσ τθσ 
Αρχισ, κακϊσ, ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν εν λόγω επιςτολι, φςτερα τθν δθμοςίευςθ 
τθσ υπ’ αρικμόν 177/2018 Απόφαςθ του τμιματοσ Β’ του τΕ, δια τθσ οποίασ ακυρϊκθκε θ αρικ. 
3122.33-2.1/7842/2017 ΚΤΑ των κ.κ. ΤΠΟΙΚ και ΤΝΑΝΠ, ωσ προσ το Άρκρο 3, παρ. 3.1, υποπαρ. 
3.1.2 περ. 1 και ωσ προσ το Άρκρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1, δθμιουργείται κενό όςον 
αφορά τθν τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςτα ακυρωκζντα από το τΕ Άρκρα τθσ 
προςβαλλόμενθσ ΚΤΑ και «…προκφπτει πρόβλθμα ςτο μεςοδιάςτθμα μεταξφ τθσ θμερομθνίασ 
ιςχφοσ τθσ Απόφαςθσ του τΕ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ νζασ ΚΤΑ». Ζπειτα δίδει το λόγο ςτον αρμόδιο 
Ειςθγθτι κ. Π. Κουφό, ο οποίοσ αναπτφςςει ςυνοπτικά τθν από 20.04.2018 Ειςιγθςι του. 
Ακολοφκωσ, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν τα τεκζντα ςε αυτό, τα Μζλθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων, 
προζβθςαν ςε διαλογικι ςυηιτθςθ. 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων, αφοφ ζλαβε υπόψθ τα ςτοιχεία τθσ κρινόμενθσ υπόκεςθσ και τθν 
Ειςιγθςθ, 

ΚΕΦΘΗΚΕ Ω ΕΞΗ 

Ιςτορικό 

1) τισ 07/03/2014 θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προκιρυξε με τθν υπ’ αρικ. 317/07.03.2014 Διακιρυξθ Διεκνι 
Ανοιχτό Διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ του ζργου «Παροχι υπθρεςιών ευκολιών υποδοχισ 
αποβλιτων και καταλοίπων των πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι 
αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.Κ. Α.Ε.», ςε εφαρμογι των απαιτιςεων που απορρζουν από τισ 
διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. 8111.1/41/09 ΚΤΑ «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ 
παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου ςε ςυμμόρφωςθ 
με τισ διατάξεισ τθσ υπ’ αρικ. 2007/71/ΕΚ οδθγίασ», κακόςον· όλοι οι φορείσ διαχείριςθσ 
λιμζνων υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν τθ διάκεςθ λιμενικϊν εγκαταςτάςεων παραλαβισ 
αποβλιτων για τα πλοία που χρθςιμοποιοφν το λιμζνα (Άρκρο 4), ενϊ «ανάδοχοσ παραλαβισ 
και διαχείριςθσ αποβλιτων» είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ςτο οποίο δφναται να 
ανατεκεί από τουσ φορείσ διαχείριςθσ των λιμζνων θ παραλαβι και διαχείριςθ των 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου που προζρχονται από τα πλοία που καταπλζουν ςτθν 
περιοχι αρμοδιότθτάσ τουσ (Άρκρο 2). 

2) τισ 06/05/2014 διενεργικθκε ο προαναφερκείσ διαγωνιςμόσ, ςτον οποίο ςυμμετείχε θ 
επιχείρθςθ με τον διακριτικό τίτλο «ΗΛΙΑ ΣΑΤΡ. ΟΡΦΑΝΙΔΗ - NORTH AEGEAN SLOPS», τθσ 
οποίασ κακολικι διάδοχοσ κατζςτθ θ NORTH AEGEAN SLOPS Α.Ε., και δυνάμει τθσ 
11/4/11.6.2014 απόφαςθσ του Δ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε., τθσ κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα του εν 
λόγω διαγωνιςμοφ ςχετικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ τθσ κατθγορίασ 
των ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων των πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι 
αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ςφμφωνα με το ςχζδιο παραλαβισ και διαχείριςθσ απόβλθτων 
και καταλοίπων φορτίου πλοίων για τθν κατθγορία των ςτερεϊν αποβλιτων, ενϊ για τθν 
κατθγορία των υγρϊν αποβλιτων ανάδοχοσ ορίςτθκε, αντίςτοιχα, θ διαγωνιηόμενθ εταιρεία 
HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER S.A. 
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3) τισ 24/01/2018 με τθν υπ’ αρικμόν 177/2018 Απόφαςθ του τμιματοσ Β’ του τΕ ακυρϊκθκε 
θ αρικ. 3122.33-2.1/7842/2017 ΚΤΑ των ΤΠΟΙΚ - ΤΝΑΝΠ, ωσ προσ το Άρκρο 3, παρ. 3.1, 
υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και ωσ προσ το Άρκρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1, μετά από 
αίτθςθ ακυρϊςεωσ που κατατζκθκε ενϊπιον του τΕ από τθν: α) ανϊνυμθ εταιρεία με τθν 
επωνυμία «ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΘΑΟΤ Α.Ε.», που εδρεφει ςτο Διμο Θάςου τθσ 
ΠΕ Καβάλασ, όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται β) κοινοπραξία με τθν επωνυμία «Κοινοπραξία 
Ε/Γ-Ο/Γ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΒΑΛΑ- ΘΑΟΤ», που εδρεφει ςτθν Καβάλα (οδόσ Αβζρωφ αρ.5), όπωσ 
νομίμωσ εκπροςωπείται γ) ναυτικι εταιρεία με τθν επωνυμία «ΠΟΡΘΜΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΤ 
ΕΛΛΑΔΟ Ν.Ε.», που εδρεφει ςτθν Καβάλα, όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται δ) ναυτικι εταιρεία 
με τθν επωνυμία «ΓΛΑΤΚΟ ΝΑΤΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», που εδρεφει ςτθν Καβάλα, όπωσ νομίμωσ 
εκπροςωπείται ε) ναυτικι εταιρεία με τθν επωνυμία «ΟΙΟ ΔΑΤΙΔ Ν.Ε.», που εδρεφει ςτθ 
αλαμίνα τθσ Αττικισ (1θ πάροδοσ Ευαγγελίςτριασ 38), όπωσ νομίμωσ εκπροςωπείται ςτ) 
ναυτικι εταιρεία με τθν επωνυμία «ΝΙΚΗΣΗ Ν.Ε.», που εδρεφει ςτθ αλαμίνα Αττικισ (1θ 
πάροδοσ Ευαγγελίςτριασ 38). 

4) τισ 07/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΟΛΚ 583/07.03.2018) εςτάλθ ζγγραφο τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. προσ τισ 
ανάδοχεσ εταιρείεσ, με το οποίο τουσ κοινοποιικθκε θ υπ’ αρικ. 177/2018 απόφαςθ του Β’ 
τμιματοσ του τΕ και ενθμζρωςε θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. τισ ανάδοχεσ εταιρείεσ ότι δεν κα προβεί ςε 
τιμολόγθςθ των τελϊν ςτισ εταιρείεσ πλοίων που εμπίπτουν ςτο Άρκρο 3, παρ. 3.1, υποπάρ. 
3.1.2 περ. 1 και ωσ προσ το Άρκρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1 το μινα Φεβρουάριο 
2018 και εφεξισ εωςότου διευκετθκεί το κζμα τθσ τιμολόγθςθσ με τθν ζκδοςθ νζασ ΚΤΑ. 

5) τισ 08/03/2018 δια του (υπ’ αρ. πρωτ. 588/08.03.2018) αποςταλκζντοσ εγγράφου τθσ Ο.Λ.Κ. 
Α.Ε. ηθτικθκε από τισ ανάδοχεσ εταιρείεσ ςτοιχειοκζτθςθ (κοςτολόγθςθ) των υπθρεςιϊν 
παραλαβισ αποβλιτων οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο Άρκρο 3, παρ. 3.1, υποπάρ. 3.1.2 περ. 1 και 
ωσ προσ το Άρκρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1 τθσ παραπάνω ΚΤΑ. 

6) τισ 09/03/2018 με ζγγραφό τουσ οι ανάδοχεσ εταιρείεσ υπζβαλαν ζκκεςθ αιτιολόγθςθσ 
(κοςτολόγθςθσ) των υπθρεςιϊν παραλαβισ αποβλιτων οι οποίεσ εμπίπτουν ςτο Άρκρο 3, 
παρ. 3.1, υποπάρ. 3.1.2 περ. 1 και ωσ προσ το Άρκρο 4, παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1. περ. 1 τθσ με 
αρικ. 3122.33-2.1/7842/2017 ΚΤΑ των ΤΠΟΙΚ – ΤΝΑΝΠ. 

7) τισ 13/03/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 339/13.03.18) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι του Προζδρου 
και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. με τθν οποία αιτείται για τισ κατά νόμο 
ενζργειεσ τθσ Αρχισ, κακϊσ ςφμφωνα με τα διαλαμβανόμενα ςτθν εν λόγω επιςτολι 
δθμιουργείται κενό όςον αφορά τθν τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν που εμπίπτουν ςτα 
ακυρωκζντα από το τΕ Άρκρα τθσ προςβαλλόμενθσ ΚΤΑ και «…προκφπτει πρόβλθμα ςτο 
μεςοδιάςτθμα μεταξφ τθσ θμερομθνίασ ιςχφοσ τθσ Απόφαςθσ του τΕ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
νζασ ΚΤΑ». 

Νομικό και Νομολογιακό Πλαίςιο 

1) φνταγμα τθσ Ελλάδοσ. 

2) Κανονιςμόσ (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου «για τθ 
κζςπιςθ πλαιςίου όςον αφορά τθν παροχι λιμενικών υπθρεςιών και κοινών κανόνων για τθ 
χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων». 
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3) Κανονιςμόσ (ΕΕ). 1315/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, «περί των 
προςανατολιςμών τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορών και 
για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE». 

4) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικών 
ςτόχων και διαρκρωτικών μεταρρυκμίςεων και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α’ 94) και ιδίωσ τα 
άρκρα 112 και 113. 

5) Ο Ν. 1650/1986 «Για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ» (ΦΕΚ Α’ 160). 

6) Ο Ν.2688/1999 «Μετατροπι του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Πειραιώσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ ςε ανώνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α' 40). 

7) Ο Ν.2932/2001 «Ελεφκερθ παροχι υπθρεςιών ςτισ καλάςςιεσ ενδομεταφορζσ - φςταςθ 
Γενικισ Γραμματείασ Λιμζνων και Λιμενικισ Πολιτικισ - Μετατροπισ Λιμενικών Σαμείων ε 
Ανώνυμεσ Εταιρείεσ Και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 145). 

8) Ο Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’45): «Κφρωςθ του Κώδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ», όπωσ ιςχφει. 

9) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιών τθσ 
Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (Ρ.A.Λ.)» όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

10) Η απόφαςθ του Τπουργοφ Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ υπ’ αρ. 1000.00/44060/2017, 
ΦΕΚ Τ.Ο.Δ.Δ. 299/19.06.2017. 

11) H υπ’ αρικ. 8111.1/41/2009 Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ «Μζτρα και όροι για τισ λιμενικζσ 
εγκαταςτάςεισ παραλαβισ αποβλιτων που παράγονται ςτα πλοία και καταλοίπων φορτίου 
ςε ςυμμόρφωςθ με τισ διατάξεισ τθσ αρικ. 2007/71/ΕΚ Οδθγίασ» (ΦΕΚ Β' 412). 

12) Η υπ’ αρικ.3122.3-2.1/7842/2017 ΚΤΑ «Ζγκριςθ τελών παραλαβισ και διαχείριςθσ υγρών-
ςτερεών αποβλιτων πλοίων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Καβάλασ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β’ 383). 

13) Η υπ’ αρικ. 177/2018 Απόφαςθ του Β’ τμιματοσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. 

Τπαγωγι - Αιτιολογικό 

φμφωνα με τα ανωτζρω τεκζντα ςτοιχεία προκφπτει ότι φςτερα από τθν δθμοςίευςθ τθσ 
αποφάςεωσ 177/2018 του Β’ τμιματοσ του τΕ, θ οποία ακφρωςε εν μζρει τθν 3122.3-
2.1/7842/2017 ΚΤΑ ΤΠΟΙΚ - ΤΝΑΝΠ «Ζγκριςθ τελών παραλαβισ και διαχείριςθσ υγρών-ςτερεών 
αποβλιτων πλοίων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Καβάλασ Α.Ε.» ωσ προσ το Άρκρο 3 παρ. 
3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και Άρκρο 4 παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1 περ. 1, ζχει εν δυνάμει 
δθμιουργθκεί κενό νόμου ωσ προσ τθν τιμολόγθςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν παραλαβισ και 
διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου που προςεγγίηουν 
τουσ Λιμζνεσ αρμοδιότθτασ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

φμφωνα με το Άρκρο 113 παρ. 1 εδ. α και β του Ν. 4389/2016 (Ρυκμιςτικζσ αρμοδιότθτεσ) θ 
Ρ.Α.Λ. ζχει τθν αρμοδιότθτα να λαμβάνει ρυκμιςτικά μζτρα για «α) τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
εφαρμογισ των όρων και διατάξεων των υμβάςεων Παραχώρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι 
αφορά…, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ…» και «β) τθν τιρθςθ των υποχρεώςεων 
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των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ 
με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχώρθςθσ…». 

Κάκε Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. (εφεξισ Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί ςφμφωνα με το Άρκρο 21 παρ. 5 Ν. 
2932/2001 «…ανώνυμθ εταιρεία κοινισ ωφζλειασ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, τελεί υπό τθν εποπτεία του Τπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ και διζπεται 
ςυμπλθρωματικά από τισ διατάξεισ του κ.ν. 2190/ 1920 (ΦΕΚ 144 Α'), τισ διατάξεισ του β.δ. 
14/19.1.1939 (ΦΕΚ 24 Α') και του α.ν. 2344/1940 (ΦΕΚ 154 Α'), όπωσ κάκε φορά ιςχφουν». 

Η ζννοια του δθμοςίου ςυμφζροντοσ και τθσ προςταςίασ του, ςυνιςτά κεντρικι και κεμελιϊδθ 
αρχι για τθν οργάνωςθ και λειτουργία τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. τθν πράξθ, το δθμόςιο 
ςυμφζρον κατευκφνει τον τρόπο λειτουργίασ και οργάνωςθσ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των 
δθμοςίων υπθρεςιϊν. Η ζννοια του δθμοςίου ςυμφζροντοσ αναγνωρίηεται ςυνταγματικά, είτε ωσ 
δθμόςιο ςυμφζρον (Άρκρο 24 παρ. 1 του υντάγματοσ) είτε ωσ δθμόςια ωφζλεια (Άρκρο 17 παρ. 
2 του υντάγματοσ). Σο δθμόςιο ςυμφζρον είναι μια αόριςτθ νομικι ζννοια που 
ςυγκεκριμενοποιείται από το φνταγμα, το νόμο και τθ δθμόςια διοίκθςθ μζςα από τθν ζκδοςθ 
κανονιςτικϊν πράξεων ςτο πλαίςιο νομοκετικισ εξουςιοδότθςθσ ι με τθν ζκδοςθ ατομικϊν 
πράξεων. Ειδικότερα, τζλοσ, ωσ αρχι τθσ προςταςίασ του δθμοςίου ςυμφζροντοσ κεωρείται θ 
υποχρζωςθ που υπζχουν τα όργανα τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, μεταξφ τθσ επιλογισ περιςςότερων, 
εξίςου νομίμων λφςεων, όταν δθλαδι θ δθμόςια διοίκθςθ αςκεί τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια, να 
επιλζξει εκείνθ, που κατά τθν κρίςθ τθσ εξυπθρετεί καλφτερα το δθμόςιο ςυμφζρον. 

Εν προκειμζνῳ, ςφμφωνα με το Άρκρο 21 παρ. 5 Ν. 2932/2001 και με τθν επιφφλαξθ ειδικότερων 
διατάξεων των Ν.4404/2016 και 4522/2018, αποδίδεται ςε ανϊνυμεσ, ιδιωτικζσ εταιρείεσ θ 
ιδιότθτα φορζα κοινισ ωφελείασ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ.  

Τπό το ανωτζρω πρίςμα, οι Ο.Λ. Α.Ε. δεν αποτελοφν ιδιωτικζσ εμπορικζσ εταιρείεσ με μοναδικό 
ςκοπό τθ μεγιςτοποίθςθ του επιχειρθματικοφ τουσ κζρδουσ ςφμφωνα με πρότυπα τθσ 
οικονομίασ τθσ αγοράσ, αλλά επιτελοφν ςθμαντικι, δθμόςια λειτουργία ςτα πλαίςια και 
ςφμφωνα με τισ αρμοδιότθτεσ που τουσ ζχουν ανατεκεί με νόμο. 

Η ςθμαςία που αποκτά ςτθ ςφγχρονθ ζννομθ τάξθ θ ζννοια του δθμοςίου ςυμφζροντοσ ζγκειται 
εν πολλοίσ ςτθ ρθτι του αναφορά ςε ςυνταγματικζσ διατάξεισ. 

φμφωνα με το Άρκρο 24 παρ. 1 περ. 1 του υντάγματοσ «Η προςταςία του φυςικοφ και 
πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρζωςθ του Κράτουσ και δικαίωμα του κακενόσ. Για τθ 
διαφφλαξι του το Κράτοσ ζχει υποχρζωςθ να παίρνει ιδιαίτερα προλθπτικά ι καταςταλτικά μζτρα 
ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ αειφορίασ». Δθλαδι το φυςικό και το πολιτιςτικό περιβάλλον ζχει 
αναχκεί ςε αυτοτελζσ ζννομο αγακό, προςτατευόμενο από τθν Πολιτεία. ε αυτό το πλαίςιο, το 
ίδιο το φνταγμα προβλζπει ρθτά τθν υποχρζωςθ αυτι. 

Η υποχρζωςθ αυτι αναφζρεται μεν με αρχικό αποδζκτθ το Κράτοσ, ωςτόςο δε οι Ο.Λ. Α.Ε. ωσ 
ανϊνυμεσ εταιρείεσ κοινισ ωφζλειασ με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, οι 
οποίεσ τελοφν υπό τθν εποπτεία του Τπουργοφ Εμπορικισ Ναυτιλίασ (ιτοι τθσ Κυβζρνθςθσ και 
του Κράτουσ), ερμθνεφεται τελεολογικά ότι οφείλουν να τθροφν τθν ανωτζρω υποχρζωςθ. 

φμφωνα με το Άρκρο 1 παρ. 2 και 3 του Ν. 1650/1986 βαςικοί ςτόχοι του νόμου είναι μεταξφ 
άλλων: 
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i. Η αποτροπι τθσ ρφπανςθσ και γενικότερα τθσ υποβάκμιςθσ του περιβάλλοντοσ και θ λιψθ 
όλων των αναγκαίων για το ςκοπό αυτόν, προλθπτικϊν μζτρων. 

ii. Η διαςφάλιςθ τθσ ανκρϊπινθσ υγείασ από τισ διάφορεσ μορφζσ υποβάκμιςθσ του 
περιβάλλοντοσ και ειδικότερα από τθ ρφπανςθ και τισ οχλιςεισ. 

iii. Η προϊκθςθ τθσ ιςόρροπθσ ανάπτυξθσ του εκνικοφ χϊρου ςυνολικά και των επί μζρουσ 
γεωγραφικϊν και οικιςτικϊν ενοτιτων του και μζςα από τθν ορκολογικι διαχείριςθσ του 
περιβάλλοντοσ. 

iv. Η διατιρθςθ τθσ οικολογικισ ιςορροπίασ των φυςικϊν οικοςυςτθμάτων και θ διαςφάλιςθ 
τθσ αναπαραγωγικισ τουσ ικανότθτασ. 

v. Η αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ. 

vi. Η προςταςία των ακτϊν των καλαςςϊν, των όχκων των ποταμϊν, των λιμνϊν, του βυκοφ 
αυτϊν και των νθςίδων ωσ φυςικϊν πόρων, ωσ ςτοιχείων οικοςυςτθμάτων και ωσ ςτοιχείων 
του τοπίου. 

vii. Ο κακοριςμόσ τθσ επικυμθτισ και τθσ επιτρεπόμενθσ ποιότθτασ των φυςικϊν αποδεκτϊν 
κακϊσ και των κάκε είδουσ επιτρεπόμενων εκπομπϊν αποβλιτων, µε τθν κακιζρωςθ και 
χρθςιμοποίθςθ κατάλλθλων παραμζτρων και οριακϊν τιμϊν, ϊςτε να µθν προκαλείται 
υποβάκμιςθ του περιβάλλοντοσ, µε κριτιρια: 

- τθν επιςτθμονικι γνϊςθ και εμπειρία, 

- τθν καλφτερθ διακζςιμθ και οικονομικά εφικτι τεχνολογία, 

- τισ τοπικζσ ςυνκικεσ και ιδιομορφίεσ του περιβάλλοντοσ και του πλθκυςμοφ κακϊσ 
επίςθσ και τισ ανάγκεσ ανάπτυξθσ, 

- τθν προχπάρχουςα διαμόρφωςθ ςυλλογικισ χριςθσ μιασ περιοχισ, 

- τα υφιςτάμενα χωροταξικά και αναπτυξιακά ςχζδια. 

Δικαιολογθτικόσ λόγοσ τθσ προαναφερκείςασ υποχρζωςθσ αποτελεί θ προςταςία του φυςικοφ 
και καλάςςιου περιβάλλοντοσ ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ εκάςτοτε Ο.Λ. Α.Ε. 

Βάςει των ανωτζρω διατάξεων ζχουν κεμελιωκεί οι ακόλουκεσ αρχζσ ςχετικά με το περιβάλλον: 

• Αρχι τθσ προφφλαξθσ - Η μθ φπαρξθ ακριβϊν επιςτθμονικϊν δεδομζνων και θ όποια 
αβεβαιότθτα που μπορεί αυτό να ςυνεπάγεται δεν αποτελεί δικαιολογία για τθ μθ λιψθ 
προλθπτικϊν ι καταςταλτικϊν μζτρων. 

• Τποχρζωςθ μθ πρόκλθςθσ περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων, ςε όλα τα επίπεδα τοπικά και 
εκνικά, διαςυνοριακά και παγκόςμια. 

• Τποχρζωςθ εκτίμθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων - Η εκ των προτζρων εκτίμθςθ των 
επιπτϊςεων ςυμβάλλει ςτθν αποφυγι πικανϊν προβλθμάτων αλλά και ςτθν εξεφρεςθ πιο 
περιβαλλοντικά φιλικϊν λφςεων. 
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• Αρχι τθσ πρόλθψθσ - Όταν είναι γνωςτι θ πικανότθτα πρόκλθςθσ περιβαλλοντικισ 
υποβάκμιςθσ, πρζπει να λαμβάνονται όλα εκείνα τα προλθπτικά μζτρα, τα μζτρα αςφαλείασ 
που είναι απαραίτθτα για τθν αποφυγι τθσ. 

• Η Αρχι ο ρυπαίνων πλθρϊνει - Αν υπάρξει περιβαλλοντικι υποβάκμιςθ και ρφπανςθ, το 
κόςτοσ των καταςταλτικϊν μζτρων αλλά και των μζτρων αποκατάςταςθσ του περιβάλλοντοσ 
πρζπει να επωμιςκεί ο υπαίτιοσ. 

• Αρχι τθσ επικουρικότθτασ - Όςο πιο κοντά εςτιαςμζνθ είναι θ λφςθ κοντά ςτθν πθγι του 
προβλιματοσ, τόςο υψθλότερεσ είναι οι πικανότθτεσ αποτελεςματικότθτασ των μζτρων που 
λαμβάνονται. 

Οι Ο.Λ. Α.Ε. υπζχουν υποχρζωςθ για τθν παροχι υπθρεςίασ παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τουσ λιμζνεσ αρμοδιότθτάσ τουσ 
δια τθσ υπάρξεωσ εγκεκριμζνου χεδίου Παραλαβισ και Διαχείριςθσ Αποβλιτων (Άρκρο 5 ΚΤΑ 
8111.1/41/2009), επί τθ βάςει του οποίου θ παρεχόμενθ υπθρεςία ερείδεται. Για τθν 
προςικουςα και ορκι εφαρμογι τθσ ανωτζρω υποχρζωςθσ, οι Ο.Λ. Α.Ε. δφνανται να 
προκθρφςςουν διαγωνιςμοφσ (υπο) - παραχϊρθςθσ τθσ προαναφερκείςασ υπθρεςίασ και να 
ςυνάπτουν τισ αντίςτοιχεσ ςυμβάςεισ με τισ εταιρείεσ που αναδείχκθκαν, ςφμφωνα με τουσ 
όρουσ του διαγωνιςμοφ. 

Οι εν λόγω παρεχόμενεσ από τουσ αναδόχουσ υπθρεςίεσ χρθματοδοτοφνται από ανταποδοτικό 
τζλοσ το οποίο καταβάλλεται από τουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν, του εκάςτοτε λιμζνοσ. Σο φψοσ 
του προαναφερκζντοσ τζλουσ διαμορφϊνεται με απόφαςθ του Δ.. τθσ εκάςτοτε Ο.Λ. Α.Ε. και 
περιβάλλεται το τφπο τθσ κανονιςτικισ ΚΤΑ των κ.κ. ΤΠΟΙΚ και ΤΝΑΝΠ. 

Όπωσ αναφζρεται και ανωτζρω, θ υπ’ αρικ. 177/2018 απόφαςθ του Β’ τμιματοσ του τΕ, 
ακφρωςε εν μζρει τθν 3122.3-2.1/7842/2017 ΚΤΑ των ΤΠΟΙΚ - ΤΝΑΝΠ «Ζγκριςθ τελών παραλαβισ 
και διαχείριςθσ υγρών-ςτερεών αποβλιτων πλοίων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Καβάλασ 
Α.Ε.» ωσ προσ το Άρκρο 3 παρ. 3.1, υποπαρ. 3.1.2 περ. 1 και Άρκρο 4 παρ. 4.1, υποπαρ. 4.1.1 περ. 
1. Λόγω τθσ εν μζρει ακφρωςθσ, με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 588/07.03.2018 Ο.Λ.Κ. Α.Ε., ο Πρόεδροσ 
του Δ.. του Οργανιςμοφ ενθμζρωςε τισ ανάδοχεσ εταιρείεσ ότι θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. κα ςταματιςει να 
επιβάλλει το ανταποδοτικό τζλοσ από το Φεβρουάριο 2018 ςτουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν 
παραλαβισ και διαχείριςθσ υγρϊν - ςτερεϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων μζχρι 
τθν ζκδοςθ νζασ ΚΤΑ, ωςτόςο αναμζνει τθν τιρθςθ των λοιπϊν ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων, από 
πλευράσ αναδόχων, που απορρζουν από τισ ςυμβάςεισ που ζχουν ςυναφκεί μεταξφ των μερϊν 
(Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και αναδόχων εταιριϊν) και τθν εκ των υςτζρων εκκακάριςθ των οφειλϊν που 
πρόκειται να προκφψουν. 

θμειϊνεται ότι, επί τθσ αρχισ, ςε περιπτϊςεισ ακυρωτικϊν δικαςτικϊν αποφάςεων, 
ςυμμόρφωςθ νοείται και προκφπτει από το ςφνολο τθσ απόφαςθσ, τόςο από το διατακτικό, όςο 
και από το αιτιολογικό αυτισ. Επομζνωσ, από το αιτιολογικό, μπορεί να υποδεικνφεται 
ςυγκεκριμζνοσ τρόποσ υλοποίθςθσ του διατακτικοφ τθσ απόφαςθσ. 
Η ακυρωτικι απόφαςθ εξαφανίηει τθν πράξθ που ακυρϊκθκε, ιςχφει από τθ δθμοςίευςι τθσ και 
ανατρζχει ςτο χρόνο ζκδοςθσ τθσ ακυροφμενθσ πράξθσ. Η πράξθ κεωρείται ωςάν μθ εκδοκείςα 
και επαναφζρεται αυτοδικαίωσ θ πραγματικι και νομικι κατάςταςθ που προχπιρχε τθσ 
εκδόςεϊσ τθσ (τΕ 2309/2009). 

ΑΔΑ: Ω9ΧΔ46Μ445-Λ06



8 
 

Η νζα πράξθ που τυχόν εκδίδει θ διοίκθςθ ανατρζχει αναγκαίωσ ςτον χρόνο εκδόςεωσ τθσ 
ακυρωκείςασ πράξεωσ και διζπεται κατ’ αρχιν από το νομικό και πραγματικό κακεςτϊσ που 
ίςχυε τότε. (τΕ 3627/2004, 1523/2003). 

Οι αποφάςεισ που κατ’ αρχιν παράγουν υποχρζωςθ ςυμμόρφωςθσ τθσ Διοίκθςθσ είναι οι 
αποφάςεισ του τΕ, που δζχονται τθν αίτθςθ ακυρϊςεωσ. 

Εν προκειμζνῳ, θ ανωτζρω αίτθςθ ακυρϊςεωσ ζγινε δεκτι επί τθ βάςει ότι για τον κακοριςμό 
του τζλουσ ζλλειπε θ επαρκισ αναφορά ςτοιχείων, τα οποία αποδεικνφουν τθ ςυνδρομι τθσ 
αναλογικισ ςχζςθσ μεταξφ εςόδων και εξόδων των υπθρεςιϊν και τον ζλεγχο τθσ 
ανταποδοτικότθτασ του τζλουσ για τθν επίδικθ περίοδο. Η αςτοχία αυτι αφορά ςτθ διαδικαςία 
εκδόςεωσ τθσ κανονιςτικισ πράξθσ, και όχι ςτο περιεχόμενο αυτισ κακεαυτισ τθσ πράξθσ. 
υνεπϊσ, θ νεότερθ ΚΤΑ δφναται να εκδοκεί με αντίςτοιχεσ προβλζψεισ, τθρϊντασ όμωσ τθ 
διαδικαςία επί τθ βάςει τεκμθριωμζνων ςτοιχείων, αφορϊντων το επίδικο διάςτθμα. 

Παράλλθλα, θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελεί το ενδιαφερόμενο μζροσ ςχετικά με το οποίο θ ακφρωςθ τθσ 
εν λόγω ΚΤΑ δθμιουργεί κενό δικαίου το οποίο, όπωσ τεκμθριϊνεται ανωτζρω, δφναται να ζχει 
ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ περιβαλλοντικοφ χαρακτιρα ςτθν λειτουργία των λιμζνων αρμοδιότθτάσ 
τθσ, με αποτζλεςμα τθν ευκεία παράβαςθ τθσ υποχρζωςθσ των φορζων λιμζνων και τθσ Ελλάδοσ 
για αποτελεςματικό προγραμματιςμό τθσ διαχείριςθσ των αποβλιτων, ςφμφωνα με τουσ 
ςκοποφσ τθσ Οδθγίασ 59/2000/ΕΚ. 

Επιπλζον, θ ζκδοςθ τθσ εν λόγω ΚΤΑ επιβάλλεται να εκδίδεται κατ’ ζτοσ. Σοφτο προκφπτει από 
τθν ίδια τθν φφςθ του τζλουσ, ωσ ανταποδοτικοφ, δυνάμει των διατάξεων τθσ παρ. 5 του Άρκρου 
5 τθσ ΚΤΑ 8111.1/41/2009 «χζδια παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων» και τθσ παρ. 5 του 
Άρκρου 9 «Εξαιρζςεισ» τθσ ιδίασ ΚΤΑ, κακϊσ και του Άρκρου 4 τθσ ΚΤΑ 3122.3-2.1/7842/2017, 
ςφμφωνα με το οποίο «Η ιςχφσ των τελών και τιμολογίων των ανωτζρω παραγράφων κα είναι 
ετιςια και κα αναπροςαρμόηεται τθν 1θ Ιανουαρίου κάκε ζτουσ ςφμφωνα με τον ετιςιο 
πλθκωριςμό, με βάςθ τον μζςο Δείκτθ τιμών καταναλωτι δωδεκαμινου ςτο οποίο κα γίνεται θ 
αναπροςαρμογι. ε περίπτωςθ αφξθςθσ των τιμολογίων διάκεςθσ απορριμμάτων ςτον ΧΤΣΑ, τα 
τιμολόγια τθσ κατθγορίασ ςτερεών καταλοίπων κα αναπροςαρμόηονται αυτόματα». 

Με τθν ενζργειά τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. περί παφςθσ επιβολισ τιμολόγθςθσ του ανταποδοτικοφ τζλουσ 
από το Φεβρουάριο 2018 ςτουσ χριςτεσ των εν λόγω υπθρεςιϊν μζχρι τθν ζκδοςθ νζασ ΚΤΑ, με 
τθν από πλευράσ αναδόχων παράλλθλθ τιρθςθ των λοιπϊν ςυμβατικϊν υποχρεϊςεϊν τουσ, οι 
οποίεσ απορρζουν από τισ ςυναφκείςεσ μεταξφ των μερϊν ςυμβάςεισ, και με τθν εκ των υςτζρων 
εκκακάριςθ των οφειλϊν που πρόκειται να προκφψουν, κρίνεται ότι δθμιουργείται ωφζλεια για 
τον Οργανιςμό και τουσ χριςτεσ, δια τθσ ςυνζχιςθσ τθσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ, με παράλλθλθ μθ 
καταβολισ του αντίςτοιχου αντιτίμου αυτισ. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. εκπλθρϊνει τθν κανονιςτικι υποχρζωςθ που υπζχει ωσ 
επιςπεφδουςα, αναφορικά με τθν παροχι υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων, ςφμφωνα με τθν κείμενθ περί προςταςίασ του περιβάλλοντοσ 
νομοκεςία, ενϊ παράλλθλα οι χριςτεσ απολαμβάνουν τισ ανωτζρω υπθρεςίεσ δίχωσ να 
τιμολογοφνται, αποκομίηοντασ περιουςιακι ωφζλεια με αποτροπι μείωςθσ του ενεργθτικοφ τθσ 
περιουςίασ τουσ. Οι δε ανάδοχεσ εταιρείεσ υπζχουν ςυμβατικισ υποχρζωςθσ να προςφζρουν τισ 
υπθρεςίεσ τουσ, χάριν τθσ φφςεωσ του Οργανιςμοφ ωσ εταιρείασ κοινισ ωφελείασ με ςκοπό τθν 
εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ, αυξάνοντασ το πακθτικό τθσ περιουςίασ τουσ χωρίσ να 
υφίςταται πλζον νόμιμθ αιτία για τθν επιβολι τζλουσ από το οποίο κα καταβάλετο το ςχετικό 
αντίτιμο τθσ υπθρεςίασ. 
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Η προαναφερκείςα πρακτικι, ιτοι θ αφξθςθ του πακθτικοφ των αναδόχων δια τθσ καταβολισ 
των δαπανϊν για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ χωρίσ τθν καταβολι οιονδιποτε αντιτίμου από τουσ 
χριςτεσ (και λιπτεσ τθσ υπθρεςίασ) ςτθν Ο.Λ.Κ. Α.Ε. και μζςω αυτοφ ςτθν ανάδοχο εταιρεία, 
δφναται υπό προχποκζςεισ να κζςει ςε κίνδυνο τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.Κ. 
Α.Ε. 

Πιο ςυγκεκριμζνα, θ απόφαςθ για τθν μθ τιμολόγθςθ τθσ υπθρεςίασ από τθν Ο.Λ.Κ. Α.Ε. δεν 
λαμβάνει υπ’ όψιν εάν δφναται να ανταπεξζλκουν οι ανάδοχεσ εταιρείεσ ςτο κόςτοσ παροχισ τθσ 
υπθρεςίασ δίχωσ τθν καταβολι αντιτίμου και για πόςο χρονικό διάςτθμα. 

Επίςθσ λαμβανομζνου υπ’ όψιν ότι ο χρόνοσ ζκδοςθσ νζασ ΚΤΑ δεν δφναται να προβλεφκεί με 
αςφάλεια, ο χρονικόσ ορίηοντασ τθσ απόφαςθσ μθ τιμολόγθςθσ αφορά επ’ αόριςτον χρονικό 
διάςτθμα. 

Επιπλζον ουδεμία μνεία πραγματοποιείται για πικανι προςωρινι λφςθ ςτθν περίπτωςθ που 
ανάδοχοσ εταιρεία ςταματιςει να προςφζρει τισ υπθρεςίεσ παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, επικαλοφμενθ τθν οικονομικι ηθμία που υφίςταται 
από τθν απόφαςθ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. 

Επειδι, θ προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί υποχρζωςθ του 
Κράτουσ, θ οποία υποχρζωςθ δφναται να υλοποιείται και μζςω ζτερων νομικϊν οντοτιτων. 

Επειδι, θ προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ αποτελεί υπθρεςία με ςκοπό 
τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου ςυμφζροντοσ. 

Επειδι, θ υπθρεςία παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων 
αποτελεί τθν υπθρεςία που μετουςιϊνει ςτουσ λιμζνεσ τθν υποχρζωςθ προςταςίασ του φυςικοφ 
και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Επειδι, θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. είναι ο υπεφκυνοσ και αρμόδιοσ φορζασ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ 
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτάσ τθσ. 

Επειδι, ςφμφωνα με τθν αρχι τθσ προφφλαξθσ, τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ, τθν αρχι ο ρυπαίνων 
πλθρϊνει και τθν αρχι τθσ επικουρικότθτασ, άπαςεσ κεμελιωμζνεσ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, οφείλει θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. να μεριμνιςει με μία εςτιαςμζνθ λφςθ για τθν 
αδιάλειπτθ και απρόςκοπτθ παροχι τθσ υπθρεςίασ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων, ενϊ οι χριςτεσ οφείλουν να καταβάλλουν το ςχετικό αντίτιμο για 
τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ. 

Επειδι, θ από πλευράσ τθσ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. μθ τιμολόγθςθ δφναται υπό προχποκζςεισ να 
δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα ςτθν παροχι τθσ ανωτζρω υπθρεςίασ. 

Επειδι, θ προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ απολαμβάνει ςυνταγματικοφ 
επιπζδου προςταςίασ ςτθν ελλθνικι ζννομθ τάξθ και για τθν οποία λαμβάνεται προλθπτικά 
μζριμνα δίχωσ να αναμζνεται να επζλκουν τυχόν δυςμενείσ ςυνζπειεσ που υποβακμίηουν το 
περιβάλλον. 

Επειδι, θ ακυρωτικι απόφαςθ εξαφανίηει τθν πράξθ που ακυρϊκθκε, ιςχφει δε από τθ 
δθμοςίευςι τθσ και ανατρζχει ςτο χρόνο ζκδοςθσ τθσ ακυροφμενθσ πράξθσ. Η πράξθ κεωρείται 
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ωσ μθ εκδοκείςα και επαναφζρεται αυτοδικαίωσ θ πραγματικι και νομικι κατάςταςθ που 
προχπιρχε τθσ εκδόςεϊσ τθσ (τΕ 2309/2009). 

Επειδι, απαιτοφνται οι άμεςεσ από πλευράσ αρμόδιων φορζων ςχετικζσ δια τθσ εκδόςεωσ νζασ 
ΚΤΑ, ενζργειεσ για τθ διαφφλαξθ του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ  

Επειδι, θ Ο.Λ.Κ. Α.Ε. αποτελεί ζναν εκ των 25 λιμζνων τθσ Ελλάδοσ που ζχει ενταχκεί ςτουσ 
λιμζνεσ του Διευρωπαϊκοφ Δικτφου Μεταφορϊν ςφμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΕ) 1315/2013 και 
ωσ εκ τοφτου τυγχάνει εφαρμογισ ο Κανονιςμόσ (ΕΕ) 352/2017. 

Επειδι, ςφμφωνα με τθν τελεολογικι ερμθνεία των διατάξεων του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017 
προκφπτει ότι τα τζλθ τόςο των λιμενικϊν υπθρεςιϊν όςο και των λιμενικϊν υποδομϊν κα 
πρζπει να αναλογοφν ςτο εκάςτοτε κόςτοσ τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ. 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

Η Ρυκμιςτικι Αρχι Λιμζνων ομόφωνα ςε φανερι ψθφοφορία 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ 

Ζνεκα των ανωτζρω τεκζντων ςτοιχείων, όπωσ θ τιμολόγθςθ των υπθρεςιϊν παραλαβισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων από τθν Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Καβάλασ 
Α.Ε., με ςκοπό τθν αδιάλειπτθ και απρόςκοπτθ παροχι των υπθρεςιϊν, πραγματοποιθκεί 
ςφμφωνα με το προγενζςτερο κακεςτϊσ τιμολόγθςθσ ζωσ τθν ζκδοςθ νζασ Κοινισ Τπουργικισ 
Απόφαςθσ, θ οποία κα αντικακιςτά τθν εν μζρει ακυρωκείςα από το τΕ 3122.3-2.1/7842/2017 
Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Ζγκριςθ 
τελών παραλαβισ και διαχείριςθσ υγρών - ςτερεών αποβλιτων πλοίων αρμοδιότθτασ 
Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Καβάλασ Α.Ε.», για λόγουσ υπζρτερου δθμοςίου ςυμφζροντοσ που 
ανάγονται ςτθν προλθπτικι προςταςία του φυςικοφ και πολιτιςτικοφ περιβάλλοντοσ. 

Πζραν τθσ ανωτζρω προςωρινισ τιμολόγθςθσ των υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςφμφωνα με το προγενζςτερο κακεςτϊσ, δζον όπωσ 
θ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Καβάλασ Α.Ε. φζρει τθν παράλλθλθ και ιςότιμθ υποχρζωςθ προϊκθςθσ 
τθσ τιμολόγθςθσ των ςχετικϊν υπθρεςιϊν για το ζτοσ 2017 και 2018 προσ τουσ αρμόδιουσ φορείσ, 
δυνάμενθ να ςωρευτεί ςε μία κανονιςτικι πράξθ, αρκεί να κακίςταται ςαφισ ο διαχωριςμόσ του 
υπολογιςμοφ μεταξφ των δφο ετϊν. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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