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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

  ΡΤΘΜΙΣΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκθ 150, 18535 Πειραιά σ  

Σθλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΑΠΟΦΑΗ 57/2018 
 Τ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  Η  3 3 θ

 

 
ΘΕΜΑ 5ο: Εξζταςθ επιςτολισ / καταγγελίασ τθσ Ενώςεωσ Εφοπλιςτών Κρουαηιεροπλοίων και 

Φορζων Ναυτιλίασ περί αναπροςαρμογισ τελών για τθν παροχι υπθρεςιών 
ευκολιών υποδοχισ υγρών αποβλιτων και καταλοίπων πλοίων που προςεγγίηουν τθ 
καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.ΚΕ. 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 
14.07.2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 409/14.07.17) επιςτολι / καταγγελία τθσ Ενϊςεωσ Εφοπλιςτϊν 
Κρουαηιεροπλοίων και Φορζων Ναυτιλίασ (εφεξισ ΕΕΚΦΝ) και ςυνοδευτικά ςτοιχεία, με τα οποία 
τζκθκε υπ’ όψιν τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ Λιμζνων (εφεξισ Ρ.Α.Λ.) α) φερόμενθ από πλευράσ τθσ 
αναδόχου εταιρίασ πικανι κατάχρθςθ δεςπόηουςασ κζςθσ, αναφορικά με τθν εν κζματι παροχι 
υπθρεςίασ ςτθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτοσ τθσ Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κερκφρασ (εφεξισ 
Ο.Λ.ΚΕ.) Α.Ε., κακϊσ και β) φερόμενθ παράβαςθ περί μθ προςικουςασ αναπροςαρμογισ των 
τιμολογίων για τα υγρά απόβλθτα και κατάλοιπα του ιδίου Φορζα Διαχείριςθσ Λιμζνα. 

Με τα εκτεκζντα εντόσ τθσ επιςτολισ / καταγγελίασ τθσ, θ ΕΕΚΦΝ ηθτεί από τθ Ρ.Α.Λ. α) τθ 
διερεφνθςθ επί των διαλαμβανομζνων ςτθν από 06.07.2017 επιςτολι του Προζδρου και 
Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., περί μονοπωλιακϊν καταςτάςεων και β) τθν εξζταςθ 
του τρόπου επανακακοριςμοφ των τιμολογίων για τα υγρά απόβλθτα και κατάλοιπα από τον ίδιο 
τον Φορζα Διαχείριςθσ Λιμζνοσ.  

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 29/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 370/29.06.17) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι, προσ 
τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., τθσ ΕΕΚΦΝ με τθν οποία εηιτθςε 
από τον ανακζτοντα φορζα (Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) «…να αναςταλεί θ εφαρμογι τθσ ςχετικισ 
Απόφαςθσ…», αναφορικά με τθν αναπροςαρμογι τελϊν για τθν παραλαβι υγρϊν 
αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων, «…και να κλθκοφν οι εκπρόςωποι των 
διαχειριςτριϊν εταιριϊν τθσ κρουαηιζρασ ςε διαβοφλευςθ…», κακόςον· α) «Για τθν 
αναπροςαρμογι των τιμολογίων δεν ακολουκικθκε καμία διαβοφλευςθ με τουσ χριςτεσ…», 
β) «Η επιβολι των νζων τελϊν γίνεται με τρόπο αιφνιδιαςμοφ…» και γ) «Από τθ νζα ςφμβαςθ 
προκφπτουν αυξιςεισ των τιμολογίων μζχρι και 400%...». 

2) τισ 30/06/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 373/29.06.17) εςτάλθ, πζραν των λοιπϊν παραλθπτϊν, 
και ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. με τθν οποία, επί των διαλαμβανομζνων ςτο με αρ. 
πρωτ. ΟΛΚΕ 1563/1.4.1/26.06.2017 ζγγραφό τθσ, προβαίνει ςε διευκρινίςεισ και αναφζρει 
ότι· «…θ αφξθςθ αφορά ςτο τιμολόγιο παραλαβισ υγρϊν καταλοίπων από τον ανάδοχο, όπωσ 
προζκυψε φςτερα από ςχετικό διεκνι διαγωνιςμό…», και «…το τιμολόγιο των παγίων τελϊν 
κα εφαρμοςτεί μετά από ζγκριςθ τουσ από Διυπουργικι Απόφαςθ Δθμοςίων Επιχειριςεων 
και Οργανιςμϊν κακϊσ και τθν ζκδοςθ ςχετικοφ ΦΕΚ, όπωσ ορίηεται από το Άρκρο 8 παρ. 2 
τθσ ΚΤΑ 8111.1/41/09 και όχι τθν τρζχουςα περίοδο». 

3) τισ 05/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 377/05.07.17) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι, προσ 
τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., τθσ ΕΕΚΦΝ, ςε απάντθςθ τθσ από 
30.06.2017 επιςτολισ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., με τθν οποία εηιτθςε από τον ανακζτοντα φορζα 
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(Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) «…να λάβει υπ’ όψιν όλα τα ςθμεία του… …ςχετικοφ εγγράφου…» 
«…προκειμζνου να πειςτείτε ότι κα πρζπει να οδθγθκείτε ςτθν ανάκλθςθ τθσ απόφαςθσ, 
μζχρι να επανεξεταςτεί το κζμα και προκφψουν οι ορκζσ ρυκμίςεισ». 

4) τισ 06/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 382/06.07.17) κοινοποιικθκε ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι προσ 
τθν ΕΕΚΦΝ του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. με τθν οποία 
προβαίνει ςε διευκρινίςεισ, επί των τεκζντων ςτισ από 29.06.2017 και 05.07.2017 επιςτολζσ 
τθσ ΕΕΚΦΝ, και αναφζρει ότι· α) «…θ αναπροςαρμογι αφορά μόνο ςτα τιμολόγια 
παραδόςεωσ και όχι ςτα τζλθ και τον τρόπο κακοριςμοφ τουσ, τα οποία κα τελοφν υπό τθν 
ζγκριςθ του ΤΝΑΝΠ προσ περαιτζρω ζκδοςθ τθσ απαιτοφμενθσ ΚΤΑ ΤΝΑΝΠ – ΤΠΟΙΚ…», β) «Η 
τιμι του βαςικοφ τιμολογίου ζχει διατθρθκεί ςτακερι από το 2005, ςιμερα δε εμφανίηεται 
ομαλά αυξανόμενθ κατά τθν επίςθμθ ετιςια κλιμάκωςθ του Δείκτθ Σιμϊν Καταναλωτι από 
το 2005», γ) «Διαβοφλευςθ με τουσ χριςτεσ του λιμζνοσ μασ επί των αυξιςεων τελϊν και 
τιμολογίων ζλαβε χϊρα το 2015 μετά τθν ανάδειξθ αναδόχου…», δ) «Η παροφςα Διεφκυνςθ 
και Δ.. του ΟΛΚΕ, δεςμευμζνοι από τθν απόφαςθ τθσ προθγοφμενθσ Δ/νςεωσ και Δ.. περί 
αναδείξεωσ αναδόχου το 2015, κατζλαβαν επί μακρόν αλλεπάλλθλεσ ςκεναρζσ προςπάκειεσ 
να αναδιαπραγματευκοφν επί το ζλαττον τισ κατακυρωκείςεσ τότε τιμζσ πλθν όμωσ 
προςζκρουαν ςε άκαμπτεσ μονοπωλιακζσ καταςτάςεισ και απζτυχαν». 

5) τισ 14/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 409/14.07.17) εςτάλθ ςτθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι τθσ ΕΕΚΦΝ με 
τθν οποία εηιτθςαν από τθν Αρχι (Ρ.Α.Λ.), αναφορικά με τα εκτεκζντα τθσ από 06.07.2017 
επιςτολισ του Προζδρου και Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., α) «…για τισ εκ 
μζρουσ ςασ ςχετικζσ ενζργειεσ, όςον αφορά τθ διερεφνθςθ αυτϊν που διατυπϊνονται ςτθν 
προτελευταία παράγραφο του εγγράφου αυτοφ…» περί μονοπωλιακϊν καταςτάςεων και β) 
«…κα πρζπει να εξεταςτεί ο τρόποσ επανακακοριςμοφ των τιμολογίων για τα υγρά απόβλθτα 
και κατάλοιπα…». 

6) τισ 17/07/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 411/17.07.17) εςτάλθ προσ τθ Ρ.Α.Λ. θ από 19.06.2017 
υπογραφείςα ςφμβαςθ «Για τθν παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ υγρϊν αποβλιτων 
και καταλοίπων πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ του Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε.», κατόπιν τθλεφωνικισ επικοινωνίασ μεταξφ των Προζδρων Ρ.Α.Λ. και Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

7) τισ 13/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 482/13.10.17) και (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 493/13.10.17) 
εςτάλθςαν προσ τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επιςτολζσ του 
Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. με τισ οποίεσ εηιτθςε τθν παροχι, των ςχετικϊν με τα τζλθ παροχισ 
υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, ςτοιχείων προσ τθ Ρ.Α.Λ., ιτοι αναλυτικά 
ςτοιχεία ςχετικά με τθν τεκμθρίωςθ και τον τρόπο υπολογιςμοφ του φψουσ του τζλουσ που 
επιβάλλεται ςτον λιμζνα για τα υγρά και ςτερεά απόβλθτα που παράγονται από πλοία για τα 
τελευταία τρία (3) ζτθ, ξεχωριςτά ανά κατθγορία, και επίςθσ αντίγραφα των ςχεδίων 
παραλαβισ και διαχείριςθσ ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων. 

8) τισ 26/10/2017 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 656/26.10.17) και (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 657/26.10.17) 
εςτάλθςαν ςτθ Ρ.Α.Λ. τα προαναφερκζντα αιτοφμενα, περί τελϊν παροχισ υπθρεςιϊν 
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων, ςτοιχεία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

9) τισ 11/04/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 160/11.04.18) εςτάλθ προσ τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα 
φμβουλο τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. επιςτολι του Προζδρου τθσ Ρ.Α.Λ. με τθν οποία εηιτθςε τθν 
υποβολι προςκζτων για το ίδιο ηιτθμα ςτοιχείων, ιτοι α) τυχόν οικονομοτεχνικι μελζτθ ι 
και τυχόν άλλων ςτοιχείων τεκμθρίωςθσ επί τθ βάςει των οποίων τεκμθριϊκθκε το φψοσ του 
τζλουσ που επιβάλλεται ςτον λιμζνα για τα υγρά και ςτερεά απόβλθτα ςτθν από 19/06/2017 
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ιςχφουςα ςφμβαςθ για τθν «παροχι υπθρεςιϊν ευκολιϊν υποδοχισ υγρϊν αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων που προςεγγίηουν τθ καλάςςια περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ ΟΛ 
Κζρκυρασ Α.Ε.», β) το ςφςτθμα τιμολόγθςθσ υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου 
πλοίων, γ) τθν διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, βάςει του οποίου προκρίκθκε θ ανάδοχοσ 
εταιρεία και υπεγράφθ θ νεότερθ ςφμβαςθ και δ) τθν από 19/01/2005 ςχετικι με το ίδιο 
κζμα, ςυναφκείςα μεταξφ των μερϊν, ςφμβαςθ θ οποία ίςχυε πριν τθν ςφναψθ νζασ 
ςφμβαςθσ. 

10) τισ 16/04/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 448/16.04.18) εςτάλθςαν ςτθ Ρ.Α.Λ. τα προαναφερκζντα 
πρόςκετα αιτοφμενα, περί τελϊν παροχισ υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων, ςτοιχεία τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. 

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 λιμενικϊν υπθρεςιϊν και κοινϊν κανόνων για τθ 
χρθματοοικονομικι διαφάνεια των λιμζνων». 

3) Κανονιςμόσ (ΕΕ). 1315/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, «περί των 
προςανατολιςμϊν τθσ Ζνωςθσ για τθν ανάπτυξθ του διευρωπαϊκοφ δικτφου μεταφορϊν και 
για τθν κατάργθςθ τθσ απόφαςθσ αρικ. 661/2010/EE». 

4) Ο Ν.4389/2016 «Επείγουςεσ διατάξεισ για τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ δθμοςιονομικϊν 
ςτόχων και διαρκρωτικϊν 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 Πειραιϊσ και του Οργανιςμοφ Λιμζνοσ 
Θεςςαλονίκθσ ςε ανϊνυμεσ εταιρίεσ» (ΦΕΚ Α' 40). 

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

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

9) Σο ΠΔ 19/2016 (ΦΕΚ Αϋ28) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ και Οργάνωςθ Τπθρεςιϊν 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). 
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12) Η υπ’ αρικ. 177/2018 Απόφαςθ του Β’ τμιματοσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ. 

Τπαγωγι - Αιτιολογικό 

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 Παραχϊρθςθσ ςτουσ λιμζνεσ, ιδίωσ ςε ό,τι 
αφορά…, του ςυμφωνθμζνου επιπζδου εξυπθρζτθςθσ…» και «β) τθν τιρθςθ των υποχρεϊςεων 
των λιμζνων ςτο πλαίςιο τθσ ςχετικισ κείμενθσ - εκνικισ και ευρωπαϊκισ - νομοκεςίασ, ςε ςχζςθ 
με δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, υμβάςεισ Παραχϊρθςθσ…». 

Κάκε Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Α.Ε. (εφεξισ Ο.Λ. Α.Ε.) αποτελεί ςφμφωνα με το Άρκρο 21 παρ. 5 Ν. 
2932/2001 «…ανϊνυμθ 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». 

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. Δια 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 καλφπτονται από ανταποδοτικό τζλοσ το 
οποίο καταβάλλεται από τουσ χριςτεσ των υπθρεςιϊν, του εκάςτοτε λιμζνοσ. Σο φψοσ του 
τζλουσ διαμορφϊνεται με απόφαςθ του Δ.. τθσ εκάςτοτε Ο.Λ. Α.Ε. και περιβάλλεται το τφπο τθσ 
κανονιςτικισ Κοινισ Τπουργικισ Απόφαςθσ των Τπουργϊν Ναυτιλίασ και Νθςιωτικισ Πολιτικισ 
και Οικονομικϊν. 

Δια τθσ αποφάςεωσ 177/2018 του Β’ τμιματοσ του υμβουλίου τθσ Επικρατείασ ακυρϊκθκε εν 
μζρει θ 3122.3-2.1/7842/2017 Κοινι Απόφαςθ των Τπουργϊν Οικονομικϊν και Ναυτιλίασ και 
Νθςιωτικισ Πολιτικισ «Ζγκριςθ τελϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ υγρϊν-ςτερεϊν αποβλιτων 
πλοίων αρμοδιότθτασ Οργανιςμοφ Λιμζνοσ Καβάλασ Α.Ε.» και ειδικότερα 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. 

το αιτιολογικό τθσ ανωτζρω αποφάςεωσ του τΕ, παρ. 8 και 9, αναφζρονται τα ακόλουκα: 

 «8. Επειδι, εξάλλου, θ απόφαςθ για τον κακοριςμό ανταποδοτικϊν τελϊν, όπωσ είναι το κατά τθν 
προπαρατεκείςα 8111.1/41/2009 ΚΤΑ ζνδικο τζλοσ, θ επιβολι του οποίου προβλζπεται προσ 
αντιμετϊπιςθ των δαπανϊν των παρεχομζνων από τισ λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ υπθρεςιϊν παραλαβισ, 
επεξεργαςίασ και τελικισ διακζςεωσ των παραγομζνων ςε πλοία αποβλιτων, ελζγχεται από τθσ απόψεωσ 
τθσ υπάρξεωσ μίασ, κατά προςζγγιςθ, αναλογικισ ςχζςεωσ μεταξφ προβλεπομζνων εςόδων και εξόδων 
των ςχετικϊν υπθρεςιϊν, θ υποχρζωςθ δε καταβολισ του τζλουσ οφτε τθν πραγματικι χρθςιμοποίθςθ τθσ 
υπθρεςίασ ςτθν ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ προχποκζτει κατ’ ανάγκθν οφτε τθν ακριβι αντιςτοιχία μεταξφ 
φψουσ τζλουσ και κόςτουσ παρεχομζνθσ υπθρεςίασ, αφοφ αρκεί απλϊσ θ δυνατότθτα (ετοιμότθτα) 
παροχισ τθσ υπθρεςίασ και θ κατ’ αρχιν κάλυψθ των δαπανϊν τθσ από το τζλοσ που καταβάλλουν οι 
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χριςτεσ τθσ. Για τθν διενζργεια του ωσ άνω ελζγχου περί τθν ςυνδρομι του ςτοιχείου τθσ 
«ανταποδοτικότθτασ» απαιτείται θ ςχετικι κανονιςτικι απόφαςθ να αιτιολογείται επαρκϊσ, είτε ςτο 
κείμενό τθσ είτε με αναφορά ςτα ςτοιχεία που τθν ςυνοδεφουν, με τθν παράκεςθ, εν όψει επικαίρων 
διαπιςτϊςεων και ςυγκεκριμζνων, αναγομζνων ςτο ζτοσ, ςτο οποίο αφορά θ απόφαςθ κακοριςμοφ, 
ςτοιχείων, των προβλεπομζνων εςόδων και εξόδων για τισ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ, κατά τον χρόνο, ςτον 
οποίο αφορά θ απόφαςθ αυτι (πρβλ. τΕ 2340/2017, 550, 343/2016, 60/2010 επταμ., 3184/2008 
επταμ.)». 

 «9. Επειδι, ςτο προοίμιο τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ μνθμονεφονται θ 3122.3- 01.01/20763/17-5-
2015 «απόφαςθ» του Αναπλθρωτι Τπουργοφ Οικονομίασ, Τποδομϊν, Ναυτιλίασ και Σουριςμοφ περί 
εγκρίςεωσ του χεδίου Παραλαβισ και Διαχειρίςεωσ Αποβλιτων των πλοίων που καταπλζουν ςτισ 
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ αρμοδιότθτασ τθσ «......» κακϊσ και το ../7-1-2015 ζγγραφο, με το οποίο θ εν 
λόγω εταιρεία είχε αποςτείλει ςτο Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου, μεταξφ άλλων, τθν ./19θ ςυνεδρ./6-
10-2014 πράξθ του Διοικθτικοφ τθσ υμβουλίου περί εγκρίςεωσ των Σιμολογίων Παραλαβισ και 
Διαχειρίςεωσ Αποβλιτων των ωσ άνω πλοίων με περιεχόμενο ταυτόςθμο με αυτό τθσ προςβαλλομζνθσ 
αποφάςεωσ. Οφτε, όμωσ, ςτο ςϊμα τθσ προςβαλλομζνθσ αποφάςεωσ οφτε ςε κάποιο από τα ωσ άνω 
ζγγραφα, ςτα οποία αυτι παραπζμπει, οφτε ςτα λοιπά ζγγραφα τθσ δικογραφίασ που απεςτάλθςαν ςτο 
Δικαςτιριο υφίςταται οιοδιποτε ςτοιχείο, από το οποίο να προκφπτει ότι για τον κακοριςμό των ενδίκων 
τελϊν ελιφκθ υπ’ όψιν κακ’ οιονδιποτε τρόπο το κόςτοσ παροχισ των επιμάχων υπθρεςιϊν παραλαβισ 
και διαχειρίςεωσ των αποβλιτων που παράγονται ςε πλοία καταπλζοντα ςτθν περιοχι αρμοδιότθτασ τθσ 
«Ο.Λ.ΚΕ.», εφ’ όςον ςε κανζνα από τα ωσ άνω ςτοιχεία του φακζλου δεν παρατίκενται, και μάλιςτα ενόψει 
επικαίρων διαπιςτϊςεων, ςχετικά οικονομικά μεγζκθ, από τα οποία να καταδεικνφεται εν προκειμζνω θ 
φπαρξθ μιασ κατά προςζγγιςθ αναλογικισ ςχζςεωσ εςόδων και εξόδων και, ςυνακολοφκωσ, το ςυμβατό 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ επιλογισ του κανονιςτικοφ νομοκζτθ προσ τθν αρχι τθσ ανταποδοτικότθτασ». 

Κατωτζρω (τοιχείο Α’) παρατίκεται θ χρζωςθ τζλουσ που προβλεπόταν ςτθν από 19/01/2005 
ςφμβαςθ μεταξφ των Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και HEC Α.Ε. και επιβάλετο ςτουσ ζκτακτουσ πλόεσ από το ζτοσ 
2005 ζωσ τον Ιοφνιο 2017, από τθν οποία προκφπτει θ πρόβλεψθ για ςτακερό ςυντελεςτι 
υπολογιςμοφ 50. 

τθν επόμενθ ςφμβαςθ που υπεγράφθ, κατόπιν του προκθρυχκζντοσ από τον ανακζτοντα φορζα 
(Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.) Διαγωνιςμό το Δεκζμβριο του ζτουσ 2014, προκφπτει ότι ο επιβαλλόμενοσ ςτουσ 
ζκτακτουσ πλόεσ ςτακερόσ ςυντελεςτισ τζλουσ ζχει αυξθκεί από 50 ςε 200. Επίςθσ ςτθ δεφτερθ 
ςφμβαςθ ζχουν προςτεκεί ωσ κατθγορία ρθτϊσ και τα κρουαηιερόπλοια. (τοιχείο Β’) 
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(τοιχείο Α’)  

ΑΔΑ: Ω0ΠΟ46Μ445-ΘΑΓ



8 
 

 

(τοιχείο Β’)  
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φμφωνα με το αιτιολογικό τθσ 177/2018 Αποφάςεωσ του Β’ Σμιματοσ του τΕ, εηθτικθςαν από 
τον Πρόεδρο και Διευκφνοντα φμβουλο τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. πρόςκετα οικονομοτεχνικά και 
κοςτολογικά ςτοιχεία, ςχετικά με τα τζλθ παροχισ υπθρεςιϊν αποβλιτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων. 

τθν υπ’ αρικ. πρωτ. ΟΛΚΕ 938/1.4.20/16.04.2018 απαντθτικι προσ τθ Ρ.Α.Λ. επιςτολι, 
διατυπϊνονται επί λζξει τα ακόλουκα ςχετικά με το αίτθμα παροχισ πρόςκετων 
οικονομοτεχνικϊν και κοςτολογικϊν ςτοιχείων: 

 «Η παροφςα Διεφκυνςθ του Ο.Λ. ΚΕ. αναλάβουςα κακικοντα τθν 28θ Νοεμβρίου 2015 ευρικε 
εγκεκριμζνθ με απόφαςθ του τότε Δ/ΟΛΚΕ ανάκεςθ τθσ εν κζματι εργολαβίασ ςτθν εταιρεία 
HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER (HEC) τθν οποία είχε παραλείψει να υπογράψει θ απελκοφςα 
Διεφκυνςθ του ΟΛΚΕ». 

 «Ζρευνα ςτο αρχείο του ΟΛΚΕ ςυνεπικουροφμενθ από αναηιτθςθ πλθροφοριϊν από το 
προςωπικό δεν κατζδειξε φπαρξθ ad hoc οικονομοτεχνικισ μελζτθσ υιοκετθκζντοσ του 
ςυςτιματοσ που εφαρμοςκεί ςτθ μζχρι τότε ιςχφουςα κατά ςυνεχείσ παρατάςεισ φμβαςθσ τθσ 
19θσ Ιανουαρίου 2005, με απλι επικαιροποίθςθ των νζων προςφερκειςϊν τιμϊν κατά τθ 
διενζργεια του διαγωνιςμοφ τθσ 05/12/2014». 

Εκ των ωσ άνω αναφερκζντων, προκφπτει ότι ο ςτακερόσ ςυντελεςτισ ζχει τετραπλαςιαςτεί και 
τα τζλθ υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων μεταξφ των δφο ςυμβάςεων δφνανται 
να υποςτοφν ζωσ και τετραπλάςια αφξθςθ, χωρίσ να ζχει υπάρξει επαρκισ τεκμθρίωςθ ι 
οικονομοτεχνικι - κοςτολογικι μελζτθ επί των επιβαλλόμενων τελϊν. 

Επειδι, ςφμφωνα με το αιτιολογικό τθσ 177/2018 αποφάςεωσ του Βϋ τμιματοσ του τΕ 
απαιτείται, θ ςχετικι περί επιβολισ τελϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων κανονιςτικι απόφαςθ να αιτιολογείται επαρκϊσ ςχετικά με τθ 
ςυνδρομι του ςτοιχείου τθσ «ανταποδοτικότθτασ», παράλλθλα δε, να προκφπτει ότι για τον 
κακοριςμό των ενδίκων τελϊν ελιφκθ υπ’ όψιν κακ’ οιονδιποτε τρόπο το κόςτοσ παροχισ των 
επίμαχων υπθρεςιϊν. 

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

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, ο τρόποσ παροχισ τθσ υπθρεςίασ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων και το φψοσ των τελϊν αυτισ πρζπει να δθμιουργεί κίνθτρο προσ τουσ χριςτεσ 
να προςτατεφουν το περιβάλλον. 

Επειδι, θ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. αποτελεί τον υπεφκυνο και αρμόδιο φορζα για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ 
παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςτθν περιοχι 
αρμοδιότθτάσ τθσ και οφείλει να ενεργεί προλθπτικά όςον αφορά τθν παροχι των εν λόγω 
υπθρεςιϊν παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και καταλοίπων φορτίου πλοίων ςφμφωνα με 
τθν αρχι τθσ πρόλθψθσ. 
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Επειδι, θ μθ φπαρξθ οικονομοτεχνικισ - κοςτολογικισ μελζτθσ, τόςο από πλευράσ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. 
Α.Ε. όςο και αντιςτοίχωσ από τθν ανάδοχο εταιρεία, επί των επιβαλλομζνων, φερόμενων ζωσ και 
τετραπλάςια αυξθμζνων τελϊν, δφναται να οδθγιςει ςε ακφρωςθ τθσ όποιασ ι όποιων 
κανονιςτικϊν πράξεων περιβλθκοφν τα τζλθ διαχείριςθσ υγρϊν αποβλιτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων, δθμιουργϊντασ κατά αυτό τον τρόπο κενό δικαίου. 

Επειδι, θ Ο.Λ.ΚΕ. 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 το προοίμιο 40 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 352/2017 προβλζπεται ότι «με τθν 
επιφφλαξθ των κανόνων ανταγωνιςμοφ τθσ Ζνωςθσ, ο παρϊν κανονιςμόσ δεν κα πρζπει να 
παρεμβαίνει ςτο δικαίωμα των κρατϊν μελϊν να ρυκμίηουν κατά περίπτωςθ τα τζλθ ϊςτε να 
αποφεφγεται θ υπερχρζωςθ των λιμενικϊν υπθρεςιϊν ςε περιπτϊςεισ όπου θ κατάςταςθ τθσ 
αγοράσ λιμενικϊν υπθρεςιϊν είναι τζτοια που δεν επιτρζπει πραγματικό ανταγωνιςμό». 

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 

α) τθν από πλευράσ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. διενζργεια οικονομοτεχνικισ - κοςτολογικισ μελζτθσ, θ 
οποία κα αιτιολογεί και κα τεκμθριϊνει επαρκϊσ το κόςτοσ τθσ προςφερόμενθσ υπθρεςίασ για 
όλεσ τισ περιπτϊςεισ τιμολόγθςθσ και τθν παράλλθλθ αναπροςαρμογι του ςφμφωνα i) με το 
ςτοιχείο τθσ ανταποδοτικότθτασ που διζπει το τζλοσ παραλαβισ και διαχείριςθσ αποβλιτων και 
καταλοίπων φορτίου πλοίων και ii) το αιτιολογικό τθσ 177/2018 Αποφάςεωσ του τΕ. 

β) ζωσ τθν ζκδοςθ τθσ κανονιςτικισ, επί των προβλεπομζνων από το άρκρο 8, Κ.Τ.Α 
8111.1/41/2009 πράξθσ, κατόπιν, προςικουςασ από πλευράσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., διενζργειασ 
οικονομοτεχνικισ - κοςτολογικισ μελζτθσ, τθν ςυνζχιςθ του προθγοφμενου, προ τθσ υπογραφισ 
τθσ από 19.06.2017 ςυμβάςεωσ μεταξφ τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε. και τθσ Αναδόχου εταιρίασ, κακεςτϊτοσ 
τιμολόγθςθσ. 

γ) τθν επί των διαλαμβανομζνων ςτθν από 06.07.2017 επιςτολι του Προζδρου και Διευκφνοντοσ 
υμβοφλου τθσ Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., περί «άκαμπτων μονοπωλιακϊν καταςτάςεων» από τθν ανάδοχο 
εταιρία καταςτάςεων, περαιτζρω εξζταςθ. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΡΑΛ 

Παναγιϊτθσ – Ιάςων Αγγελόπουλοσ 
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