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EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

  ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ  ΑΡΧΗ ΛΙΜΕΝΩΝ    
 
 
 
 

REGULATORY AUTHORITY FOR PORTS  

Γρ. Λαμπράκη 150, 18535 Πειραιά ς  

Τηλ.: 210- 4191966 Fax: 210-4191888 

e-mail : info@raports.gr 

   

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 14/2019 
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  5 5 η

 

 
ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση επί της επιστολής της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και 

Φορέων Ναυτιλίας, περί καθορισμού τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων με 
κριτήριο τη συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων. 

 

Την 30η Αυγούστου 2019, ημέρα Παρασκευή, ώρα 11:00, τα Μέλη της Ανεξάρτητης Διοικητικής 
Αρχής «Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων» (Ρ.Α.Λ.) συνήλθαν στην 55η 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 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ: 

 
1. Βελουδογιάννη Ελένη Μέλος 

2. Κορκίδης Βασίλειος Μέλος 

  

Χρέη γραμματέως εκτελεί η Αρχικελευστής Λ.Σ. Δημητριάδη Αφεντούλα 
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Στην αρχή της συζητήσεως ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η παρούσα Εισήγηση αφορά σε απόψεις της 
Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων (εφεξής: Ρ.Α.Λ.) επί της από 18ης Μαΐου 2018 υποβληθείσας (με αρ. 
πρωτ. ΡΑΛ 552/18.05.2018) επιστολής της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών 
(εφεξής: ΔΙΛΙΚΥΠ) – Γενική Διεύθυνση Λιμένων, Γενική Γραμματεία Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής 
και Ναυτιλιακών Επενδύσεων (εφεξής ΓΓΛΠΝΕ), Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής 
(εφεξής: ΥΝΑΝΠ) –, με την οποία ετέθησαν υπ’ όψιν της Αρχής (Ρ.Α.Λ.) οι (με αρ. πρωτ. ΕΕΚΦΝ 
114/04.05.19) έγγραφες απόψεις της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων 
Ναυτιλίας (εφεξής: ΕΕΚΦΝ) αναφορικά με τον από πλευράς Φορέων Διαχείρισης Λιμένων 
(εφεξής: ΦΔΛ) καθορισμό τελών με κριτήριο τη συχνότητα προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων. 

Έπειτα έδωσε το λόγο στον αρμόδιο Εισηγητή κ. Π. Κουφό, ο οποίος ανέπτυξε συνοπτικά την από 
26ης Αυγούστου 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 18/05/2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 552/18.05.2018) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η υπ΄ αριθμ. πρωτ. 
3122.3/37456/2018 επιστολή της ΔΙΛΙΚΥΠ, μετά των συνημμένων σε αυτήν στοιχείων, με την 
οποία αιτήθηκε για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες της Αρχής επί των ως άνω 
απόψεων της ΕΕΚΦΝ, σύμφωνα με τις οποίες προβάλλεται «[…] ότι, ο κάθε φορέας 
διαχείρισης λιμένος, προκειμένου για την επιβολή τελών στον τομέα παραλαβής στερεών και 
υγρών αποβλήτων και καταλοίπων, καθορίζει δικό του κριτήριο, από πλευράς συχνότητας 
προσεγγίσεως των πλοίων. […]. Η πολιτική αυτή, της μη ενιαίας αντιμετώπισης του θέματος, 
[…], δεν είναι ορθή, με αποτέλεσμα τα επιβαλλόμενα τέλη να καθορίζονται σε διαφορετικό 
ύψος και μάλιστα αυτό να είναι υπερβολικά υψηλό, ένεκα του αυστηρού κριτηρίου που 
ορίζεται για τη συχνότητα προσεγγίσεων. […] για το θέμα αυτό δεν λαμβάνονται, όπως θα 
έπρεπε, υπ’ όψιν σχετικές Αποφάσεις της Ε.Ε., βάση των οποίων, για την περίπτωση των 
τακτικών δρομολογίων των κρουαζιεροπλοίων, υπάρχει σαφής ορισμός, βασιζόμενος στο 
στοιχείο εξαγγελίας του προγράμματος έγκαιρα, ανεξαρτήτως συχνότητος προσεγγίσεως. 
[…].» και εζήτησε την υιοθέτηση μιας ερμηνείας της έννοιας του τακτικού πλού, μεταξύ των 
λιμένων της επικράτειας, προβάλλοντας τον αντίστοιχο ορισμό που έγινε δεκτός από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εφεξής: ΔΕΕ) και υιοθέτησαν τα κράτη μέλη κατά την 
εφαρμογή της 2005/35/ΕΚ Οδηγίας. 
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ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

1) Οδηγία 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Απριλίου 1999 «σχετικά με τη μείωση της 
περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της οδηγίας 
93/12/ΕΟΚ» (ΕΕΕΕ L121.31/11.5.1999). 

2) 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). 

3) Οδηγία 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 
2002 «για τη δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας πλοίων 
και ενημέρωσης και την κατάργηση της οδηγίας 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (ΕΕΕΕ L 208/10 
της 5.8.2002). 

4) Οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6 Ιουλίου 2005 
«για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ σχετικά με την περιεκτικότητα των καυσίμων 
πλοίων σε θείο» (ΕΕΕΕ L 191.59/22.7.2005). 

5) 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). 

6) Οδηγία 2012/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 
2012 «για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με την 
περιεκτικότητα των καυσίμων πλοίων σε θείο» (ΕΕΕΕ L 327.1/27.11.2012). 

7) Οδηγία (ΕΕ) 2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 
2016 «σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο» (ΕΕΕΕ 
L 132/58 21.5.2016). 

8) Οδηγία (ΕΕ) 2019/883 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 
2019 «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από 
πλοία, για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 
2000/59/ΕΚ» (ΕΕΕΕ L 151/116 7.6.2019). 

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

10) 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). 

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

12) Ο Ν.4532/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και 
άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 63). 
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13) Ο Ν.4597/2019 «Για την κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης που έχουν συναφθεί μεταξύ 
του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. Διατάξεις για τη λειτουργία του 
συστήματος λιμενικής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α' 35). 

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

15) Η υπ’ αριθμ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. «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). 

16) Η υπ’ αριθμ. 128/2016 Κ.Υ.Α. «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία (ΕΕ) 
2016/802 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαΐου 2016 “σχετικά 
με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο”.» (ΦΕΚ Β' 3958). 

17) Η υπ’ αρ. 3122.3-2.9/59121/2017 Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών, με θέμα «Έγκριση του συστήματος τελών, για την παραλαβή και 
διαχείριση υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία καταπλέουν 
στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της “Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου (Ο.Λ.Η.) Α.Ε.”» 
(ΦΕΚ Β’ 3004/1.9.2017). 

18) Η υπ’ αρ. 3122.3-2.4/72193/2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής 
Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, με θέμα «Έγκριση του συστήματος χρέωσης τελών, 
για την παραλαβή και διαχείριση των υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίων των πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας και 
ευθύνης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου (Δ.Λ.Τ.Π.).» (ΦΕΚ Β’ 3906/6.11.2017). 

19) Η υπ’ αριθ. 36694/ΔΕΚΟ 630/2011 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Εργασίας και 
Κοινωνικής Ασφάλισης, με θέμα «Έγκριση Τελών και Τιμολογίων Παραλαβής και Διαχείρισης 
Αποβλήτων Πλοίων και Καταλοίπων Φορτίου του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ρ. 
Α.Ε.)» (ΦΕΚ Β΄1882/25.08.2011). 

20) Η υπ’ αρ. 3122.3-2.1/17529/2017 Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών, με θέμα «Έγκριση του συστήματος επιβολής χρέωσης τελών, για 
την παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των 
πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της “Οργανισμός 
Λιμένος Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β’ 890/17.03.2017). 

21) Η υπ’ αρ. 3122.3-2.12/17459/2017 Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών, με θέμα «Έγκριση του συστήματος τελών, για την παραλαβή και 
διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία 
καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της “Οργανισμός Λιμένων Ν. Ευβοίας 
(Ο.Λ.Ν.Ε.) Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β’ 1075/29.03.2017). 

22) Η υπ’ αρ. 3122.3-2.2/92726/2017 Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών, με θέμα «Έγκριση του συστήματος χρέωσης τελών, για την 
παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των 
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πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της “Οργανισμός 
Λιμένος Λαυρίου (Ο.Λ.Λ.) Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β’ 82/23.1.2018). 

23) Η υπ’ αρ. 3122.3-2.7/41391/2018 Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών, με θέμα «Έγκριση του συστήματος επιβολής τελών, για την 
παραλαβή και διαχείριση υγρών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων, τα οποία 
καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της “Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας 
(Ο.Λ.ΚΕ.) Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β’ 2257/15.06.2018). 

24) Η υπ’ αρ. 3122.3-2.1/49516/2018 Απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής και Οικονομικών, με θέμα «Έγκριση του συστήματος επιβολής τελών, για την 
παραλαβή και διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των 
πλοίων, τα οποία καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας της “Οργανισμός 
Λιμένος Καβάλας (Ο.Λ.Κ.) Α.Ε.”» (ΦΕΚ Β’ 3049/27.07.2018). 

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

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

27) Η υπ’ αρ. 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). 

28) Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τέταρτο τμήμα) της 23ης Ιανουαρίου 
2014 «[αίτηση του Tribunale di Genova (Ιταλία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — 
Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra κατά Capitaneria di Porto di Genova (Υπόθεση C-
537/11)». 

29) Απόφαση 177/2018 του Συμβουλίου της Επικρατείας (δημοσιευμένη στη ΝΟΜΟΣ). 
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ΥΠΑΓΩΓΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ 

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

Κεφάλαια τεκμηρίωσης: 

Α. Αρμοδιότητα Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων 

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο 

Ι. Σκέψεις σημεία 11, 17 έως και 25, 28, 29, 30, 32, 33 και 34 και διατακτικό σημείο 1 
της από 23ης Ιανουαρίου 2014 Αποφάσεως του ΔΕΕ στην υπόθεση C-537/11. 

ΙΙ. Προοίμιο σημεία 1, 3, 13, 14, 15 και 16 και Άρθρα 1, 2, 3, 8 και 9 της Οδηγίας 
2000/59/ΕΚ. 

ΙΙΙ. Άρθρα 2, 3, 8 και 9 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. 

ΙV. Προοίμιο σημεία 12, 33 και 39 και Άρθρα 1, 2, 3, 8 και 9 και της Οδηγίας 
2019/883/ΕΚ, προς αντικατάσταση της καταργούμενης Οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

Γ. Πραγματικά Περιστατικά – Λόγοι Αιτήματος 

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 
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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 
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 γνωμοδοτήσει επί του εν θέματι ζητήματος. Συνεπώς, παραδεκτώς ήχθη προς συζήτηση και 
εξετάζεται η εν θέματι υπόθεση ενώπιον της Ρ.Α.Λ. 

Β. Νομικό και νομολογιακό πλαίσιο 

Ι. Σκέψεις σημεία 11, 17 έως και 25, 28, 29, 30, 32, 33 και 34 και διατακτικό σημείο 1 της από 
23ης Ιανουαρίου 2014 Αποφάσεως του ΔΕΕ στην υπόθεση C-537/11. 

Σύμφωνα με την από 23ης Ιανουαρίου 2014 Απόφαση του τετάρτου τμήματος του ΔΕΕ επί της 
υποθέσεως C-537/11, (Mattia Manzi, Compagnia Naviera Orchestra κατά Capitaneria di Porto di 
Genova), ετέθη ζήτημα αναφορικά με την υπαγωγή των κρουζιεροπλοίων στο πεδίο εφαρμογής 
της διάταξης της παρ. 4 του Άρθρου 4α της οδηγίας 1999/32, η οποία προβλέπει τα εξής: «11. […] 
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι, από [τις 11 
Αυγούστου 2006], δεν χρησιμοποιούνται στα χωρικά τους ύδατα, στις αποκλειστικές οικονομικές 
ζώνες τους και στις ζώνες τους ελέγχου της ρύπανσης, από επιβατηγά πλοία που εκτελούν τακτικά 
δρομολόγια από ή προς οποιονδήποτε κοινοτικό λιμένα, καύσιμα πλοίων των οποίων η 
περιεκτικότητα σε θείο υπερβαίνει το 1,5 % κατά μάζα. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για την 
επιβολή της εφαρμογής της απαίτησης αυτής τουλάχιστον όσον αφορά τα σκάφη που φέρουν τη 
σημαία τους και τα σκάφη κάθε σημαίας ενόσω βρίσκονται στους λιμένες τους.». 

Ακολούθως, με προδικαστικό ερώτημα ιταλικού δικαστηρίου, ετέθη, κατ’ ουσία, το ερώτημα «17 
[…] εάν ένα κρουαζιερόπλοιο, όπως αυτό περί του οποίου πρόκειται στην υπόθεση της κύριας 
δίκης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4α, παράγραφος 4, της οδηγίας 1999/32 βάσει 
του κριτηρίου των “τακτικών δρομολογίων” που προβλέπει το άρθρο 2, σημείο 3ζ, της οδηγίας 
αυτής». Σύμφωνα με την ανωτέρω Απόφαση του ΔΕΕ εξετάστηκε κατά πόσο «18 […] τα διάφορα 
κρουαζιερόπλοια πρέπει, για να εμπίπτουν στο σύστημα του άρθρου 4α, παράγραφος 4, της 
οδηγίας 1999/32, να πληρούν το κριτήριο των “τακτικών δρομολογίων” που προβλέπει το άρθρο 
2, σημείο 3ζ, της οδηγίας αυτής, διάταξη η οποία ισχύει για τα επιβατηγά πλοία. Πράγματι, δεν 
αμφισβητείται ότι τα κρουαζιερόπλοια εμπίπτουν στην εν λόγω κατηγορία πλοίων. 19 Κατά την 
πρώτη προϋπόθεση της εν λόγω διατάξεως, ένα επιβατηγό πλοίο εκτελεί τακτικά δρομολόγια, εάν 
πραγματοποιεί “σειρά διαπλεύσεων […] που εξυπηρετεί τη συγκοινωνία μεταξύ των αυτών […] 
λιμανιών” ή “σειρά ταξιδιών από και προς το ίδιο λιμάνι χωρίς ενδιάμεσες στάσεις”. 20 Ένα 
κρουαζιερόπλοιο πληροί, συνεπώς, αυτή την πρώτη προϋπόθεση, εάν εκτελεί κρουαζιέρες, οι 
οποίες ολοκληρώνονται στον λιμένα αρχικού απόπλου χωρίς ενδιάμεσες στάσεις. 21 Προκειμένου 
να κριθεί εάν ένα κρουαζιερόπλοιο πληροί την εν λόγω πρώτη προϋπόθεση και σε άλλες 
περιπτώσεις πλην της αναγραφόμενης στην προηγούμενη σκέψη πρέπει να εξεταστεί αν το πλοίο 
αυτό μπορεί να θεωρηθεί ότι πραγματοποιεί διαπλεύσεις κατά τρόπο που “εξυπηρετεί τη 
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συγκοινωνία μεταξύ των αυτών […] λιμανιών”. 22 Οι ανακόπτοντες στην υπόθεση της κύριας 
δίκης υποστηρίζουν, πρώτον, ότι ένα κρουαζιερόπλοιο, όπως το επίμαχο στην υπόθεση της κύριας 
δίκης, δεν εξυπηρετεί τη “συγκοινωνία”. Συγκεκριμένα, οι επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου δεν 
αγοράζουν ένα οργανωμένο ταξίδι για να μεταφερθούν από ένα μέρος σε άλλο, αλλά με 
ευρύτερο σκοπό τον τουρισμό, καθόσον στην παρεχόμενη υπηρεσία περιλαμβάνεται και η 
ψυχαγωγία των εν λόγω προσώπων. 23 Εντούτοις, μια τέτοια ερμηνεία του αναγραφόμενου στο 
άρθρο 2, σημείο 3ζ, της οδηγίας 1999/32 όρου “συγκοινωνία” δεν μπορεί να γίνει δεκτή. 24 
Πράγματι πρέπει να επισημανθεί ότι τα κρουαζιερόπλοια μεταφέρουν τους επιβάτες από ένα 
λιμάνι σε άλλο προκειμένου αυτοί να μπορούν να επισκεφθούν τα εν λόγω λιμάνια και τα 
διάφορα πλησίον ευρισκόμενα μέρη. Από το γεγονός ότι ο νομοθέτης της Ένωσης δεν έχει ορίσει 
τους σκοπούς της μεταφοράς συνάγεται ότι οι σκοποί αυτοί είναι άνευ σημασίας στο πλαίσιο του 
άρθρου 2, σημείο 3ζ, της οδηγίας 1999/32. Συνεπώς, μια σειρά διαπλεύσεων για τουριστικό 
σκοπό μπορεί να θεωρηθεί ως συγκοινωνία κατά την έννοια της διατάξεως αυτής. 25 Στο μέτρο 
που η οδηγία αυτή έχει ως σκοπό να συμβάλει στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του 
περιβάλλοντος μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου του θείου, συμπεριλαμβανομένων των 
εκπομπών που προέρχονται από θαλάσσιες μεταφορές, το συμπέρασμα αυτό δεν αναιρείται από 
το γεγονός ότι στους επιβάτες ενός κρουαζιερόπλοιου παρέχονται, κατά τη διάρκεια των 
διαπλεύσεων, πρόσθετες υπηρεσίες, όπως η διαμονή, η εστίαση και η ψυχαγωγία. 28 Για την 
πλήρωση του κριτηρίου της “συγκοινωνίας μεταξύ των αυτών λιμανιών”, κριτήριο το οποίο 
αφορά την περίπτωση της μεταφοράς με ενδιάμεσες στάσεις, είναι αναγκαίο η συγκοινωνία που 
εκτελείται με κρουαζιερόπλοιο να συνδέει τουλάχιστον δύο “ίδια λιμάνια”. Μια κρουαζιέρα που 
συνδέει δύο ή περισσότερα λιμάνια πρέπει να θεωρείται ως μεταφορά μεταξύ των “αυτών [δύο] 
λιμανιών”. 29 Συγκεκριμένα, στον κατάλογο των λιμανιών που περιέχει το προγραμματισμένο 
δρομολόγιο κάθε είδους κρουαζιέρας περιλαμβάνονται απαραιτήτως τουλάχιστον δύο λιμάνια, 
τα οποία είναι αναπόφευκτα, δηλαδή ο λιμένας αρχικού απόπλου και ο λιμένας αφίξεως. Η 
μεταφορά εκτελείται, συνεπώς, μεταξύ των εν λόγω δύο “αυτών λιμανιών”, και τούτο ακόμη κι 
όταν καταλήγει στον λιμένα αρχικού απόπλου. 30 Επιπροσθέτως πρέπει να επισημανθεί ότι η 
ερμηνεία αυτή επιρρωννύεται από τον σκοπό που επιδιώκει η οδηγία 1999/32, ο οποίος 
υπενθυμίζεται στη σκέψη 25 της παρούσας αποφάσεως. Πράγματι, το αν τα κρουαζιερόπλοια 
επιστρέφουν ή όχι στον λιμένα αρχικού απόπλου δεν μπορεί να μεταβάλει το ποσοστό των 
εκπομπών τους διοξειδίου του θείου. 32 Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι κρουαζιερόπλοιο που 
πραγματοποιεί διαπλεύσεις με ενδιάμεσες στάσεις συνδέοντας δύο χωριστούς λιμένες ή 
ολοκληρώνοντας το ταξίδι του στον λιμένα αρχικού απόπλου εξυπηρετεί τη συγκοινωνία μεταξύ 
των αυτών λιμανιών κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως. 33 Κατά τη δεύτερη προϋπόθεση 
του άρθρου 2, σημείο 3ζ, της οδηγίας 1999/32, η οποία συντρέχει σωρευτικώς με την πρώτη, ένα 
επιβατηγό πλοίο πρέπει να πραγματοποιεί σειρά διαπλεύσεων ή ταξιδιών σύμφωνα με 
δημοσιευμένο πρόγραμμα δρομολογίων ή όταν οι διαπλεύσεις είναι τόσο τακτικές ή συχνές που 
να συνιστούν αναγνωρίσιμο πρόγραμμα. 34 Η προϋπόθεση αυτή πληρούται, ιδίως, όταν μια 
ναυτιλιακή εταιρία προτείνει στο κοινό μια σειρά θαλάσσιων διαπλεύσεων με κρουαζιερόπλοιο 
και με καθορισμένη συχνότητα, σύμφωνα, μεταξύ άλλων, με τη μεταφορική ικανότητα της 
εταιρίας αυτής και τη ζήτηση του κοινού, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και, κατ’ αρχήν, σε 
συγκεκριμένες ώρες αναχωρήσεως και αφίξεως, οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν 
ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων κρουαζιερών που προσφέρει η εν λόγω εταιρία.». 

Εν κατακλείδι, το ΔΕΕ με την εν λόγω Απόφασή του κατέληξε και απήντησε στο υποβληθέν 
προδικαστικό ερώτημα, ως ακολούθως: «1) Ένα κρουαζιερόπλοιο, όπως αυτό περί του οποίου 
πρόκειται στην υπόθεση της κύριας δίκης, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4α, 
παράγραφος 4, της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 1999, σχετικά με τη 
μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και για την τροποποίηση της 
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οδηγίας 93/12/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, βάσει του κριτηρίου των «τακτικών 
δρομολογίων» που προβλέπει το άρθρο 2, σημείο 3ζ, της οδηγίας αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι 
εκτελεί κρουαζιέρες, με ή χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, με τελικό προορισμό τον λιμένα αρχικού 
απόπλου ή άλλο λιμένα, εφόσον οι κρουαζιέρες αυτές διοργανώνονται με καθορισμένη 
συχνότητα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και, κατ’ αρχήν, σε συγκεκριμένες ώρες αναχωρήσεως 
και αφίξεως, οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ των διαφόρων 
προσφερόμενων κρουαζιερών, γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να 
διακριβώσει.», αίροντας κάθε αμφιβολία υπέρ της υπαγωγής των κρουαζιεροπλοίων στην γενική 
υποχρέωση τήρησης μειωμένων εκπομπών θείου. 

ΙΙ. Προοίμιο σημεία 1, 3, 13, 14, 15 και 16 και Άρθρα 1, 2, 3, 8 και 9 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. (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 

ΑΔΑ: 6ΦΤ546Μ445-ΙΧΡ



10 
 

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 
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.». 
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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 
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.». 
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ΙII. Άρθρα 2, 3, 8 και 9 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, 
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 
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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). 
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.». 

Περαιτέρω, το μεν Άρθρο 6 της ιδίας ΚΥΑ προβλέπει, για τους πλοιάρχους πλοίων που πρόκειται 
να καταπλεύσουν σε ελληνικό λιμένα, την υποχρέωση της ορθής τήρησης του εντύπου του 
Παραρτήματος ΙΙ αυτής (ΚΥΑ) και την διαδικασία κοινοποίησής του, προ της αφίξεώς τους, στο 
λιμένα κατάπλου, ενώ δε, το Άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ προβλέπει, για τους πλοιάρχους πλοίων 
που καταπλέουν σε ελληνικό λιμένα, την διαδικασία παράδοσης των αποβλήτων που παράγονται 
στα πλοία σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων, προ του απόπλου από λιμένα της 
χώρας. 

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. 
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επιτρέπεται η μείωση των τελών, εάν η περιβαλλοντική διαχείριση του πλοίου, ο σχεδιασμός, ο 
εξοπλισμός και η λειτουργία του είναι τέτοια ώστε ο πλοίαρχος να μπορεί να αποδείξει στους 
αρμόδιους φορείς διαχείρισης λιμένων ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων. 4. 
Τα αλιευτικά σκάφη και τα σκάφη αναψυχής με άδεια μεταφοράς 12 επιβατών το πολύ 
υποχρεούνται στην παράδοση των αποβλήτων που παράγονται στα πλοία αυτά και στην 
καταβολή αναλόγου τέλους. 5. Τα επιβαλλόμενα τέλη θα πρέπει να είναι δίκαια, να καθορίζονται 
με διαφάνεια, να μην εισάγουν διακρίσεις, και να αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων 
και υπηρεσιών που προσφέρονται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται. Το ύψος των τελών 
και η βάση υπολογισμού τους θα πρέπει να διευκρινίζονται στους χρήστες των λιμένων, από τους 
φορείς διαχείρισης, όταν ζητούνται. 6. Τα 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 ιδίας ΚΥΑ 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 εξαίρεσή 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.». 

ΑΔΑ: 6ΦΤ546Μ445-ΙΧΡ



15 
 

ΙV. Προοίμιο σημεία 12, 33 και 39 και Άρθρα 1, 2, 3, 8 και 9 και της Οδηγίας 2019/883/ΕΚ, προς 
αντικατάσταση της καταργούμενης Οδηγίας 2000/59/ΕΚ. 

Σύμφωνα με το Προοίμιο της Οδηγίας 2019/883/ΕΚ προβλέπεται στα σημεία 12, 33 και 39 ότι: 
«Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (12) Η αξιολόγηση REFIT κατέδειξε επίσης ότι η οδηγία 2000/59/ΕΚ 
δεν υπήρξε πλήρως αποτελεσματική λόγω έλλειψη συνοχής με το πλαίσιο της σύμβασης 
MARPOL. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ανέπτυξαν διαφορετικές ερμηνείες των βασικών εννοιών της 
εν λόγω οδηγίας, όπως είναι η επάρκεια των εγκαταστάσεων, η εκ των προτέρων κοινοποίηση 
αποβλήτων, η υποχρεωτική παράδοση αποβλήτων σε λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, και 
εξαιρέσεις για τα πλοία τακτικών γραμμών. Από την αξιολόγηση REFIT προέκυψε η ανάγκη 
μεγαλύτερης εναρμόνισης των εννοιών αυτών και πλήρους ευθυγράμμισης με τη σύμβαση 
MARPOL, για την αποφυγή περιττού διοικητικού φόρτου τόσο για τους λιμένες όσο και για τους 
χρήστες των λιμένων. (33) Λόγω του είδους των εμπορικών δραστηριοτήτων τους, που 
χαρακτηρίζεται από συχνούς ελλιμενισμούς, οι θαλάσσιες μεταφορές μικρών αποστάσεων 
αντιμετωπίζουν με το ισχύον καθεστώς σημαντικές δαπάνες για την παράδοση των αποβλήτων 
στις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, επειδή υποχρεούνται στην καταβολή τέλους σε κάθε 
ελλιμενισμό. Από την άλλη, η κυκλοφορία δεν είναι σε τέτοιο βαθμό προγραμματισμένη και 
τακτική ώστε να μπορούν να απαλλάσσονται από την πληρωμή και την παράδοση των αποβλήτων 
για αυτούς τους λόγους. Για να περιορισθεί η οικονομική επιβάρυνση σε αυτόν τον τομέα, θα 
πρέπει να επιβάλλεται μειωμένο τέλος στα σκάφη βάσει του τύπου κυκλοφορίας τους. (39) 
Απαιτείται περαιτέρω εναρμόνιση του καθεστώτος εξαιρέσεων για τα πλοία τακτικών γραμμών 
με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, και ιδιαίτερα αποσαφήνιση των χρησιμοποιούμενων 
όρων και των όρων που διέπουν τις εν λόγω εξαιρέσεις. Από την αξιολόγηση REFIT και την 
εκτίμηση επιπτώσεων προέκυψε ότι η έλλειψη εναρμόνισης των όρων και της εφαρμογής των 
εξαιρέσεων έχει ως αποτέλεσμα περιττό διοικητικό φόρτο για τα πλοία και τους λιμένες.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 1 «Αντικείμενο» της ιδίας Οδηγίας, η οποία επί τη βάσει του Άρθρου 22 
αυτής καταργεί την Οδηγία 2000/59/ΕΚ, προβλέπεται ότι: «Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η 
προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις αρνητικές συνέπειες των απορρίψεων 
αποβλήτων από πλοία που χρησιμοποιούν λιμένες της Ένωσης και, παράλληλα, η διασφάλιση της 
ομαλής λειτουργίας της θαλάσσιας κυκλοφορίας, με τη βελτίωση της διάθεσης και χρήσης 
επαρκών λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής και της παράδοσης αποβλήτων στις εν λόγω 
εγκαταστάσεις.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 2 «Ορισμοί» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται ότι: «Για το σκοπό της 
παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 1) “πλοίο”: ποντοπόρο σκάφος κάθε τύπου 
που λειτουργεί στο θαλάσσιο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των αλιευτικών σκαφών, και 
των σκαφών αναψυχής, των υδροπτέρυγων, των αερόστρωμνων σκαφών, των καταδυόμενων και 
των πλωτών ναυπηγημάτων· 2) “σύμβαση MARPOL”: η διεθνής σύμβαση για την πρόληψη της 
ρύπανσης από πλοία, στην επικαιροποιημένη της έκδοση· 3) “απόβλητα από πλοία”: όλα τα 
απόβλητα, συμπεριλαμβανομένων των καταλοίπων φορτίου, τα οποία παράγονται κατά το 
δρομολόγιο πλοίου ή κατά τις εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης και καθαρισμού, και τα οποία 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραρτημάτων I, II, IV, V και VI της σύμβασης MARPOL 
καθώς επίσης και τα απόβλητα που αλιεύονται παθητικά· 4) “απόβλητα που αλιεύονται 
παθητικά”: απόβλητα που συλλέγονται στα δίχτυα κατά τη διάρκεια αλιευτικών δραστηριοτήτων· 
5) “κατάλοιπα φορτίου”: τα υπολείμματα οποιουδήποτε υλικού του φορτίου τα οποία 
παραμένουν επί του πλοίου στο κατάστρωμα ή στους χώρους φορτίου ή σε δεξαμενές μετά τη 
φόρτωση και την εκφόρτωση, συμπεριλαμβανομένων υπερχειλίσεων και διαρροών κατά τη 
φόρτωση ή εκφόρτωση, σε υγρή ή ξηρά κατάσταση ή συμπαρασυρόμενα σε νερό πλύσης, 
εξαιρουμένης της σκόνης φορτίου που παραμένει στο κατάστρωμα μετά τη σάρωση ή της σκόνης 
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στις εξωτερικές επιφάνειες του πλοίου· 6) “λιμενική εγκατάσταση παραλαβής”: κάθε σταθερή, 
πλωτή ή κινητή εγκατάσταση, ικανή να παρέχει την υπηρεσία παραλαβής των αποβλήτων από 
πλοία· 7) “αλιευτικό σκάφος”: κάθε πλοίο που είναι εξοπλισμένο ή χρησιμοποιείται εμπορικά για 
την αλίευση ψαριών ή άλλων έμβιων πόρων από τη θάλασσα· 8) “σκάφος αναψυχής”: κάθε 
τύπος πλοίου, με μήκος κύτους 2,5 μέτρων ή μεγαλύτερο, ανεξάρτητα από το μέσο πρόωσής του, 
το οποίο χρησιμοποιείται για αθλητικούς ή ψυχαγωγικούς σκοπούς και δεν χρησιμοποιείται για 
εμπορική δραστηριότητα· 9) “λιμένας”: θέση ή γεωγραφική περιοχή διαμορφωμένη από 
βελτιωτικά έργα και εγκαταστάσεις σχεδιασμένη κατά τρόπον ώστε να επιτρέπει κυρίως την 
υποδοχή πλοίων, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής αγκυροβολίου εντός της δικαιοδοσίας του 
λιμένα· 10) “επαρκής ικανότητα αποθήκευσης”: επαρκής ικανότητα αποθήκευσης των αποβλήτων 
επί του πλοίου από τη στιγμή του απόπλου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου, 
συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων που είναι πιθανό να παραχθούν κατά τη διάρκεια του 
δρομολογίου 11) “τακτική γραμμή”: γραμμή βάσει δημοσιευμένου ή προγραμματισμένου πίνακα 
αναχωρήσεων και αφίξεων μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων ή επαναλαμβανόμενες διελεύσεις που 
συνιστούν αναγνωρισμένο χρονοδιάγραμμα· 12) “τακτικοί ελλιμενισμοί”: επαναλαμβανόμενα 
δρομολόγια του ίδιου πλοίου που συνιστούν σταθερό πρόγραμμα μεταξύ συγκεκριμένων λιμένων 
ή σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες στάσεις· 13) “συχνοί 
ελλιμενισμοί”: κατάπλοι πλοίου στον ίδιο λιμένα οι οποίοι πραγματοποιούνται τουλάχιστον μία 
φορά ανά δεκαπενθήμερο· 14) “GISIS” (Global Integrated Ship Information System): το παγκόσμιο 
ολοκληρωμένο σύστημα ναυτιλιακών πληροφοριών που έχει συσταθεί από τον ΔΝΟ· 15) 
“επεξεργασία”: οι εργασίες ανάκτησης ή διάθεσης, στις οποίες περιλαμβάνεται η προετοιμασία 
πριν από την ανάκτηση ή τη διάθεση· 16) “έμμεσο τέλος”: τέλος καταβαλλόμενο για την παροχή 
των υπηρεσιών λιμενικής εγκατάστασης παραλαβής, ανεξαρτήτως της πραγματικής παράδοσης 
αποβλήτων από πλοία. Τα “απόβλητα από πλοία” που αναφέρονται στο σημείο 3) θεωρούνται 
απόβλητα κατά την έννοια του άρθρου 3 σημείο 1) της οδηγίας 2008/98/ΕΚ.». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 «Πεδίο εφαρμογής» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται ότι: «1. Η παρούσα 
οδηγία εφαρμόζεται: α) σε όλα τα πλοία, ανεξαρτήτως της σημαίας που φέρουν, τα οποία 
καταπλέουν ή λειτουργούν σε λιμένα κράτους μέλους, πλην των πλοίων που εκτελούν λιμενικές 
υπηρεσίες κατά την έννοια του άρθρου 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/352 και 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 σε κυβερνητική μη 
εμπορική βάση· β) σε όλους τους λιμένες των κρατών μελών, στους οποίους συνήθως καταπλέουν 
πλοία, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του στοιχείου α). Για το σκοπό της παρούσας οδηγίας 
και για να αποφεύγεται άσκοπη καθυστέρηση των πλοίων, τα κράτη μέλη μπορούν να 
αποφασίζουν να εξαιρούν την περιοχή αγκυροβολίου από τους λιμένες τους για τους σκοπούς της 
εφαρμογής των άρθρων 6, 7 και 8. 2. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται, 
κατά το ευλόγως δυνατόν, ότι πλοία τα οποία δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας 
οδηγίας παραδίδουν τα απόβλητά τους κατά τρόπο σύμφωνο με την παρούσα οδηγία. 3. Τα 
κράτη μέλη που δεν έχουν ούτε λιμένες ούτε πλοία που φέρουν τη σημαία τους και εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας μπορούν να αποκλίνουν από τις διατάξεις της παρούσας 
οδηγίας, πλην της υποχρέωσης που προβλέπεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου. 
Τα κράτη μέλη που δεν έχουν λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας 
μπορούν να αποκλίνουν από τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν αποκλειστικά τους 
λιμένες. Όσα κράτη μέλη προτίθενται να επωφεληθούν από τις παρεκκλίσεις της παρούσας 
παραγράφου κοινοποιούν στην Επιτροπή έως τις 28 Ιουνίου 2021 κατά πόσο πληρούνται οι 
σχετικές προϋποθέσεις και εν συνεχεία ενημερώνουν την Επιτροπή ετησίως για τυχόν 
μεταγενέστερες αλλαγές. Μέχρι τα εν λόγω κράτη μέλη να μεταφέρουν στο εθνικό δίκαιο και να 
εφαρμόσουν την παρούσα οδηγία δεν μπορούν να έχουν λιμένες που εμπίπτουν στο πεδίο 
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εφαρμογής της παρούσας οδηγίας και δεν μπορούν να επιτρέπουν σε πλοία, 
συμπεριλαμβανομένων σκαφών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, να 
φέρουν τη σημαία τους.». 

Περαιτέρω, το μεν Άρθρο 6 της ιδίας Οδηγίας προβλέπει την «Εκ των προτέρων κοινοποίηση 
αποβλήτων», ενώ δε, το Άρθρο 7 της εν λόγω Οδηγίας προβλέπει την διαδικασία για την 
«Παράδοση αποβλήτων από πλοία». 

Σύμφωνα με το Άρθρο 8 «Συστήματα κάλυψης του κόστους» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται ότι: 
«1. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το κόστος της λειτουργίας λιμενικών εγκαταστάσεων 
παραλαβής για την παραλαβή και την επεξεργασία αποβλήτων από πλοία, πλην των καταλοίπων 
φορτίου, καλύπτεται με την είσπραξη τέλους από τα πλοία. Το εν λόγω κόστος περιλαμβάνει τα 
στοιχεία που απαριθμούνται στο παράρτημα 4. 2. Τα συστήματα κάλυψης του κόστους δεν 
παρέχουν κίνητρο στα πλοία να απορρίπτουν τα απόβλητά τους στη θάλασσα. Για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν όλες τις ακόλουθες αρχές στον σχεδιασμό και στη λειτουργία 
των συστημάτων κάλυψης του κόστους: α) τα πλοία καταβάλλουν έμμεσο τέλος, ανεξαρτήτως της 
παράδοσης αποβλήτων σε λιμενική εγκατάσταση παραλαβής· β) το έμμεσο τέλος καλύπτει: i) το 
έμμεσο διοικητικό κόστος· ii) σημαντικό μέρος των άμεσων λειτουργικών δαπανών, όπως ορίζει 
το παράρτημα 4, το οποίο αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το 30 % του συνολικού άμεσου κόστους 
για την πραγματική παράδοση αποβλήτων κατά το παρελθόν έτος, με δυνατότητα να λαμβάνεται 
επίσης υπόψη το κόστος που συνδέεται με τον αναμενόμενο όγκο κυκλοφορίας για το επόμενο 
έτος· γ) προκειμένου να παρασχεθεί μέγιστο κίνητρο για την παράδοση αποβλήτων του 
παραρτήματος V της σύμβασης MARPOL πλην των καταλοίπων φορτίου, δεν επιβάλλεται άμεσο 
τέλος για τα απόβλητα αυτά, προκειμένου να διασφαλίζεται δικαίωμα παράδοσης χωρίς 
πρόσθετες χρεώσεις βάσει του όγκου των παραδιδόμενων αποβλήτων, εκτός όταν αυτός ο όγκος 
παραδιδόμενων αποβλήτων υπερβαίνει τη μέγιστη ικανότητα αποθήκευσης αποβλήτων που 
αναφέρεται στο έντυπο που περιλαμβάνεται στο παράρτημα 2 της παρούσας οδηγίας· τα 
απόβλητα που αλιεύονται παθητικά καλύπτονται από αυτό το καθεστώς, περιλαμβανομένου δε 
και του δικαιώματος παράδοσης· δ) προκειμένου οι δαπάνες συλλογής και επεξεργασίας των 
αποβλήτων που αλιεύονται παθητικά να μη βαρύνουν αποκλειστικά και μόνον τους χρήστες του 
λιμένα, τα κράτη μέλη καλύπτουν, κατά περίπτωση, τις εν λόγω δαπάνες με τα έσοδα που 
προκύπτουν από εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων από συστήματα 
διαχείρισης αποβλήτων και από διαθέσιμους ενωσιακούς, εθνικούς ή περιφερειακούς πόρους· ε) 
προκειμένου να ενθαρρύνουν την παράδοση καταλοίπων καθαρισμού δεξαμενών που περιέχουν 
υψηλού ιξώδους εμμένουσες πλέουσες ουσίες, τα κράτη μέλη μπορούν να παρέχουν κατάλληλα 
οικονομικά κίνητρα για την εν λόγω παράδοση· στ) το έμμεσο τέλος δεν περιλαμβάνει τα 
απόβλητα από συστήματα καθαρισμού καυσαερίων, των οποίων το κόστος καλύπτεται με βάση 
τους τύπους και τις ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται. 3. Το μέρος του κόστους που δεν 
καλύπτεται, ενδεχομένως, από το έμμεσο τέλος, καλύπτεται με βάση τους τύπους και τις 
ποσότητες αποβλήτων που παραδίδονται πραγματικά από το πλοίο. 4. Τα τέλη μπορούν να 
διαφοροποιούνται με βάση τα εξής: α) την κατηγορία, τον τύπο και το μέγεθος του πλοίου· β) την 
παροχή υπηρεσιών σε πλοία εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας στον λιμένα· ή γ) την 
επικινδυνότητα των αποβλήτων· 5. Τα τέλη μειώνονται με βάση τα εξής: α) το είδος εμπορικής 
δραστηριότητας που εκτελεί το πλοίο, ιδίως όταν το πλοίο εκτελεί θαλάσσιες εμπορικές 
μεταφορές μικρών αποστάσεων· β) βάσει του σχεδιασμού, του εξοπλισμού και της λειτουργίας 
του πλοίου αποδεικνύεται ότι το πλοίο παράγει μειωμένες ποσότητες αποβλήτων και 
διαχειρίζεται τα απόβλητά του με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. Έως τις 28 Ιουνίου 
2020, η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει τα κριτήρια προσδιορισμού ότι το 
πλοίο πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου όσον αφορά 
τη διαχείριση αποβλήτων επί του πλοίου. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα 
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με τη διαδικασία εξέτασης του άρθρου 20 παράγραφος 2. 6. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα 
επιβαλλόμενα τέλη είναι δίκαια, καθορίζονται με διαφάνεια, είναι εύκολα αναγνωρίσιμα, δεν 
εισάγουν διακρίσεις και αντιστοιχούν στο κόστος των εγκαταστάσεων και υπηρεσιών που 
διατίθενται και, κατά περίπτωση, χρησιμοποιούνται, το ύψος των τελών και η βάση υπολογισμού 
τους κοινοποιούνται σε επίσημη γλώσσα του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας και, 
κατά περίπτωση, σε γλώσσα που χρησιμοποιείται διεθνώς, στους χρήστες των λιμένων στο 
πρόγραμμα παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων. 7. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν τη συλλογή 
δεδομένων παρακολούθησης σχετικά με τον όγκο και την ποσότητα των αποβλήτων που 
αλιεύονται παθητικά και υποβάλλουν αυτά τα δεδομένα παρακολούθησης στην Επιτροπή. Η 
Επιτροπή, βάσει των εν λόγω δεδομένων παρακολούθησης, δημοσιεύει έκθεση έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2022 και εν συνεχεία, ανά δύο έτη. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον 
καθορισμό των μεθόδων περί των δεδομένων παρακολούθησης και του μορφότυπου υποβολής. 
Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται 
στο άρθρο 20 παράγραφος 2.». 

Τέλος, με το Άρθρο 9 «Εξαιρέσεις» της ιδίας Οδηγίας προβλέπεται ότι: «1. Τα κράτη μέλη 
δύνανται να εξαιρούν πλοίο που καταπλέει στους λιμένες τους από τις υποχρεώσεις που 
προβλέπονται στο άρθρο 6, στο άρθρο 7 παράγραφος 1 και στο άρθρο 8 (“η εξαίρεση”), εάν 
υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις ότι πληρούνται οι ακόλουθοι όροι: α) το πλοίο εκτελεί τακτική 
γραμμή με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς· β) υπάρχει διακανονισμός που εγγυάται την 
παράδοση των αποβλήτων και την καταβολή του τέλους σε λιμένα ευρισκόμενο στη διαδρομή του 
πλοίου ο οποίος: i) αποδεικνύεται από υπογεγραμμένη σύμβαση με λιμένα ή ανάδοχο στον τομέα 
των αποβλήτων και από αποδείξεις παράδοσης αποβλήτων· ii) έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους 
λιμένες που βρίσκονται στη διαδρομή του πλοίου· και iii) έχει γίνει δεκτός από τον λιμένα όπου 
πραγματοποιούνται η παράδοση και η καταβολή, που μπορεί να είναι λιμένας της Ένωσης ή 
άλλος λιμένας, στον οποίο, όπως αποδεικνύεται βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που 
αναφέρεται στο άρθρο 13 και στο GISIS, διατίθενται επαρκείς εγκαταστάσεις· γ) η εξαίρεση δεν 
επιφέρει αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια στη θάλασσα, την υγεία, τη διαβίωση στο πλοίο ή τις 
συνθήκες εργασίας ή στο θαλάσσιο περιβάλλον. 2. Εάν χορηγηθεί η εξαίρεση, το κράτος μέλος 
στο οποίο βρίσκεται ο λιμένας εκδίδει πιστοποιητικό εξαίρεσης, βάσει του μορφότυπου που 
προβλέπεται στο παράρτημα 5, στο οποίο επιβεβαιώνεται ότι το πλοίο πληροί τους αναγκαίους 
όρους και απαιτήσεις για την εφαρμογή της εξαίρεσης και αναφέρεται η διάρκεια της εξαίρεσης. 
3. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν τις πληροφορίες του πιστοποιητικού εξαίρεσης ηλεκτρονικά στο 
μέρος του συστήματος πληροφοριών, παρακολούθησης και επιβολής που αναφέρεται στο άρθρο 
13. 4. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την αποτελεσματική παρακολούθηση και επιβολή των 
διακανονισμών για την παράδοση και την καταβολή του τέλους οι οποίοι ισχύουν για τα 
εξαιρούμενα πλοία που καταπλέουν στους λιμένες τους. 5. Παρά τη χορηγηθείσα εξαίρεση, ένα 
πλοίο δεν μεταβαίνει στον επόμενο λιμένα κατάπλου, εάν δεν υπάρχει επαρκής ειδική ικανότητα 
αποθήκευσης για το σύνολο των αποβλήτων που έχουν συσσωρευθεί και που θα συσσωρευθούν 
κατά το προβλεπόμενο δρομολόγιο του πλοίου έως τον επόμενο λιμένα κατάπλου.». 
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Γ. Πραγματικά Περιστατικά – Λόγοι Αιτήματος 

Την 29η Μαρτίου 2014 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η από 
23ης Ιανουαρίου 2014 Απόφαση του ΔΕΕ, με την οποία απεφάνθη ότι: «1) Ένα κρουαζιερόπλοιο, 
όπως αυτό περί του οποίου πρόκειται στην υπόθεση της κύριας δίκης, εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του άρθρου 4α, παράγραφος 4, της οδηγίας 1999/32/ΕΚ του Συμβουλίου, της 26ης 
Απριλίου 1999, σχετικά με τη μείωση της περιεκτικότητας ορισμένων υγρών καυσίμων σε θείο και 
για την τροποποίηση της οδηγίας 93/12/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/33/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Ιουλίου 2005, βάσει του κριτηρίου των 
“τακτικών δρομολογίων” που προβλέπει το άρθρο 2, σημείο 3ζ, της οδηγίας αυτής, υπό την 
προϋπόθεση ότι εκτελεί κρουαζιέρες, με ή χωρίς ενδιάμεσες στάσεις, με τελικό προορισμό τον 
λιμένα αρχικού απόπλου ή άλλο λιμένα, εφόσον οι κρουαζιέρες αυτές διοργανώνονται με 
καθορισμένη συχνότητα, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και, κατ’ αρχήν, σε συγκεκριμένες ώρες 
αναχωρήσεως και αφίξεως, οι δε ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μεταξύ των 
διαφόρων προσφερόμενων κρουαζιερών, γεγονός το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να 
διακριβώσει. 2) […]. 3) […].». 

Την 4η Μαΐου 2018 εστάλη η με αριθ. πρωτ. ΕΕΚΦΝ 114/04.05.18 επιστολή, μετά του σχετικού σε 
αυτήν εγγράφου (υπ’ αρ. πρωτ. ΥΝΑΝΠ 2213.3-10.1/14319/2017), της ΕΕΚΦΝ προς τη ΓΓΛΛΠΝΕ 
με θέμα «καθορισμός τελών από φορείς διαχείρισης λιμένων, με κριτήριο τη συχνότητα 
προσεγγίσεως κρουαζιεροπλοίων.». Με τα εντός της προαναφερθείσας επιστολής 
διαλαμβανόμενα, η ΕΕΚΦΝ προβαίνει στη θεώρηση (οι επισημάνσεις δικές μας): «[…] ότι, ο κάθε 
φορέας διαχείρισης λιμένος, προκειμένου για την επιβολή τελών στον τομέα παραλαβής στερεών 
και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων, καθορίζει δικό του κριτήριο, από πλευράς συχνότητας 
προσεγγίσεως των πλοίων. […]. Η πολιτική αυτή, της μη ενιαίας αντιμετώπισης του θέματος, […], 
δεν είναι ορθή, με αποτέλεσμα τα επιβαλλόμενα τέλη να καθορίζονται σε διαφορετικό ύψος και 
μάλιστα αυτό να είναι υπερβολικά υψηλό, ένεκα του αυστηρού κριτηρίου που ορίζεται για τη 
συχνότητα προσεγγίσεων. […] για το θέμα αυτό δεν λαμβάνονται, όπως θα έπρεπε, υπ’ όψιν 
σχετικές Αποφάσεις της Ε.Ε., βάση των οποίων, για την περίπτωση των τακτικών δρομολογίων των 
κρουαζιεροπλοίων, υπάρχει σαφής ορισμός, βασιζόμενος στο στοιχείο εξαγγελίας του 
προγράμματος έγκαιρα, ανεξαρτήτως συχνότητος προσεγγίσεως. […].» και εζήτησε «[…] την 
εξέταση του θέματος και την παροχή εντολών και οδηγιών σε όλες τις Αρχές διαχείρισης λιμένων, 
προκειμένου να λαμβάνουν στο εξής το επίσημο στοιχείο καθορισμού των τελών, […], στον τομέα 
της παράδοσης και παραλαβής στερεών και υγρών αποβλήτων και καταλοίπων ώστε, με τον 
τρόπο αυτό, να υπάρχει ευθυγράμμιση με τη γενικότερη πολιτική, που οδηγεί στην ίση 
μεταχείριση από τις αρμόδιες Αρχές λιμένων της Επικράτειας.». 

Ακολούθως, την 18η Μαΐου 2018 (με αρ. πρωτ. ΡΑΛ 552/18.05.2018) εστάλη στη Ρ.Α.Λ. η υπ’ 
αριθ. πρωτ. 3122.3/37456/2018 επιστολή της ΔΙΛΙΚΥΠ με θέμα «Απόψεις επί της επιστολής της 
Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιεροπλοίων και Φορέων Ναυτιλίας», με την οποία διεβιβάσθη στην 
Αρχή η προαναφερθείσα επιστολή της ΕΕΚΦΝ καθώς και λοιπά συνημμένα στοιχεία, προκειμένου 
για την ενημέρωση και τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειες της Αρχής. 
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Δ. Υπαγωγή - Συμπεράσματα 

Αντικείμενο του, κατ’ Άρθρον 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., τέλους αποτελεί η κάλυψη του 
κόστους των παρεχομένων υπηρεσιών, από Λιμενικές Εγκαταστάσεις Παραλαβής (εφεξής: ΛΕΠ), 
επεξεργασίας και τελικής διαθέσεως των παραγομένων σε πλοία αποβλήτων (βλ. Άρθρο 8 παρ. 1 
της 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. και 2000/59/ΕΚ Οδηγίας, ΣτΕ 177/2018). 

Το προαναφερθέν τέλος εγκρίνεται δια της εκδόσεως αποφάσεως α), για τους «[…] λιμένες των 
οποίων οι φορείς διαχείρισης υπάγονται στις ρυθμίσεις του Κεφαλαίου Α του ν. 3429/2005 
“Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί” (Α΄ 314) […]» (η Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005 (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.) καταργήθηκε 
δυνάμει του Ν.4254/2014 (Άρθρο 1 υποπαρ. Γ.2, περίπτωση 3β), των ΥΠΟΙΚ και ΥΝΑΝΠ και β), για 
τους υπόλοιπους λιμένες, της ΓΓΛΛΠΝΕ (βλ. Άρθρο 8 παρ. 2 της 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α.), ενώ δε, η 
καταβολή του εν λόγω τέλους πραγματοποιείται στο ΦΔΛ, (βλ. Άρθρο 8 παρ. 6 της 8111.1/41/09 
Κ.Υ.Α.). 

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

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

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

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

Αντικείμενο της, κατ’ Άρθρον 9 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., εξαιρέσεως αποτελεί η 
απαλλαγή μέρους ή συνόλου των υποχρεώσεων, των καταπλεόντων πλοίων σε λιμένα της χώρας, 
που απορρέουν από το Άρθρο 6 «Κοινοποίηση», το Άρθρο 7 παρ. 1 «Παράδοση των αποβλήτων 
που παράγονται στα πλοία» και το Άρθρο 8 «Τέλη για τα απόβλητα που παράγονται στα πλοία». 

Προκειμένου τα καταπλέοντα σε λιμένες της επικράτειας πλοία να δύνανται εξαιρέσεως από τις 
προαναφερθείσες υποχρεώσεις, παρατίθενται δυνάμει του εν λόγω Άρθρου 9 οι κάτωθι 
σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις: 

 Πλοία που εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς 
ελλιμενισμούς. 

 Ύπαρξη επαρκών αποδείξεων 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. 

 Απόφαση απαλλαγής από τον ΦΔΛ, κατόπιν θετικής γνωμοδοτήσεως της οικείας Λιμενικής 
Αρχής. 

Ακολούθως, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου Άρθρου, ορίζονται τα πλοία τα οποία εκτελούν 
προγραμματισμένα δρομολόγια, με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς, ως εξής: «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.». 

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ο, εκ της προαναφερθείσας παρ. 2, ορισμός πλοίων «[…] που 
εκτελούν προγραμματισμένα δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς […]», αποτελεί 
πρόβλεψη του εθνικού νομοθέτη και δεν εκπορεύεται από τις διατάξεις της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας. 

Εν προκειμένω, σύμφωνα με την από 4ης Μαΐου 2018 επιστολής της ΕΕΚΦΝ, προβάλλεται ότι: 
«[…] ο κάθε φορέας διαχείρισης λιμένος, […], καθορίζει δικό του κριτήριο, από πλευράς 
συχνότητας προσεγγίσεως των πλοίων. […].». Για την ταυτότητα του νομικού λόγου, αρχικά, η 
ανωτέρω διαπίστωση δεν ακριβολογεί, καθότι το κριτήριο της συχνότητας προσεγγίσεως πλοίων 
τίθεται από τη σχετική απόφαση έγκρισης τελών, μέσω της υιοθέτησης ενός συστήματος 
κάλυψης του κόστους για την επιβολή του κατ’ Άρθρον 8 παρ. 3 περ. α της υπ’ αριθ. 
8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. τέλους, και όχι από την εκ μέρους των ΦΔΛ πρόταση. Πράγματι, και 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., το εγκρίνον όργανο των σχετικών προτάσεων των 
ΦΔΛ αποτέλεσε, για τις Οργανισμός Λιμένος Α.Ε. (πλην των Α.Ε. Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς 
και Θεσσαλονίκης), η Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών του 
Κεφαλαίου Α’ του Ν.3429/2005 (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.), η οποία καταργήθηκε δυνάμει του Ν.4254/2014 
(Άρθρο 1 υποπαρ. Γ.2, περίπτωση 3β). Ήδη αρμόδιοι Υπουργοί για την έκδοση της σχετικής 
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απόφασης για τους λιμένες αρμοδιότητας των Οργανισμός Λιμένος Α.Ε., Αλεξανδρούπολης, 
Βόλου, Ελευσίνας, Εύβοιας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυρας, Λαυρίου, Πάτρας και 
Ραφήνας, καθίστανται οι κ.κ. Υπουργοί Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την ιδιότητα του 
εποπτεύοντος Υπουργού, και Οικονομικών (βλ. ΣτΕ 177/2018). Ως προς τα συστήματα τελών των 
λοιπών λιμένων, μη περιλαμβανομένων στις αρμοδιότητες των Οργανισμός Λιμένος Α.Ε., τούτα 
εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών 
Επενδύσεων, δυνάμει της παρ. 2 του Άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. 

Επιπροσθέτως, έχει κριθεί από το ΣτΕ ότι το, κατ’ Άρθρον 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., 
τέλος είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα και «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» (ΣτΕ 177/2018). 

Ακολούθως, από την προαναφερθείσα επιστολή της ΕΕΚΦΝ, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι κάθε 
απόφαση επιβολής τέλους περιλαμβάνει «[…] δικό […]» της «[…] κριτήριο, από πλευράς 
συχνότητας προσεγγίσεων των πλοίων.», η οποία «[…] πολιτική […]», κατά την εν λόγω επιστολή, 
δεν είναι «[…] ορθή […]». Τούτο συμβαίνει, διότι έχει ως αποτέλεσμα τα επιβαλλόμενα τέλη να 
καθορίζονται σε «[…] διαφορετικό ύψος […]», «[…] υπερβολικά υψηλό […]». Παράλληλα, οι 
αρμόδιοι φορείς, ήτοι οι ΦΔΛ και οι συναρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν, κατά την υιοθέτηση του 
κριτηρίου της συχνότητας των πλοών, να λαμβάνουν υπ’ όψιν τη σχετική νομολογία του ΔΕΕ, 
αναφορικά με τον ορισμό των τακτικών δρομολογίων κρουαζιεροπλοίων, «[…] επί τη βάση 
εξαγγελίας προγράμματος, έγκαιρα και ανεξαρτήτως συχνότητος […]». 

Για την προκειμένη υπόθεση, η ΔΙΛΙΚΥΠ του ΥΝΑΝΠ, με την επιστολή της, διαβίβασε στην Αρχή, 
πέραν της επιστολής της ΕΕΚΦΝ, τέσσερα έγγραφα· ήτοι δύο Κ.Υ.Α., οι οποίες εγκρίνουν σύστημα 
χρεώσεων και επιβάλλουν τέλος κατ’ αποτέλεσμα, (της Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. και 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου) ένα Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων 
Πλοίων (του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας) και ένα απόσπασμα Τελών και Τιμολογίων 
(της Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.). Παράλληλα, η προαναφερθείσα Διεύθυνση του 
Υπουργείου σημείωσε στην διαβίβαση/επιστολή της ότι στα διαβιβασθέντα έγγραφα (Κ.Υ.Α., 
Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων Πλοίων και απόσπασμα τελών και τιμολογίων) 
ορίζεται κατά περίπτωση λιμένα διαφορετικό όριο προσεγγίσεων, ως κριτήριο για να θεωρηθεί 
αν ένα πλοίο εκτελεί τακτικούς ή έκτακτους πλόες, προκειμένου να υπαχθεί ένα καταπλέον 
κρουαζιερόπλοιο στην καταβολή του τέλους τακτικού ή έκτακτου πλού, σε έκαστο λιμένα. 

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

Επιπροσθέτως, κατόπιν ερεύνης, την οποία διενήργησε η Αρχή σε δημοσιευμένα ΦΕΚ και στον 
ιστότοπο «Διαύγεια», ανευρέθησαν Υπουργικές Αποφάσεις που αφορούν την έγκριση των 
σχετικών με το εν θέματι ζήτημα τελών σε έτερους λιμένες υπαγόμενους στη διαχείριση 
Οργανισμών Λιμένος. Στις αποφάσεις αυτές αναζητήθησαν, επίσης, οι χρεώσεις των τελών των 
κρουαζιεροπλοίων, τα οποία εκτελούν τόσο τακτικούς όσο και των έκτακτους πλόες, ως υπόθεση 
εργασίας. 

Η επισκόπηση των ανωτέρω αποφάσεων παρατίθεται στον ακόλουθο πίνακα όπου αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, ο τρόπος κατάταξης ενός καταπλέοντος κρουαζιερόπλοιου σε τακτικό ή έκτακτο 
πλού, όπως αναφέρει έκαστη απόφαση, και με διάκριση ανά είδος απόβλητων (Υγρά ή Στερεά):
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Α/Α Λιμένας 
Είδος 

Αποβλήτου 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΟΣ 
ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥ 

ΑΝΑΤΑΠΟΔΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 
ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΛΟΥ 

ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΟΣ 
ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΛΟΥ 

1 Ηρακλείου Υγρά ΝΑΙ 3 Αφίξεις/Μήνα ΝΑΙ 
41,00€/Ημέρα 

(1.230,00€/Μήνα) 
ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 15m

3
 και 

απασχόληση βυτιοφόρου για 2h 

Αναλογικά
1
 προς κόρους 

του πλοίου/Άφιξη: 
200,00€ – 2.000,00€ 

2 Πύργου Υγρά ΟΧΙ 
Κατά το χρόνο που 

εκτελούν δρομολόγια 
ΝΑΙ 

29,50€/Ημέρα 
(885,00€/Μήνα) 

ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 20m
3
 και 

απασχόληση βυτιοφόρου για 2h 

Αναλογικά προς κόρους 
του πλοίου/Άφιξη: 

200,00€ – 2.000,00€ 

3 Πύργου Στερεά ΟΧΙ
2
 

Κατά το χρόνο που 
εκτελούν κρουαζιέρες 

ΝΑΙ 224,00€/Άφιξη ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 3m
3
 

Αναλογικά
3
 προς αριθμό 

επιβατών & πληρωμάτων: 
250,00€ – 3.000,00€ 

4 Θήρας Αποβλήτων ΝΑΙ 
Α. Καλοκαίρι: 10/Μήνα 

Β. Χειμώνα: 5/Μήνα 
ΝΑΙ 

50,00€/Κατάπλου 
(ανεξαρτήτως είδους πλού) 

Χωρίς παράδοση. 
Παράδοση μικρής ποσότητας: 

300,00€ - 1.600,00€ κατ’ αποκοπή 

50,00€/Κατάπλου 
(ανεξαρτήτως είδους πλού) 

5 Πειραιώς Υγρά/Στερεά ΝΑΙ 3 Αφίξεις/Μήνα ΝΑΙ    

6 Λαυρίου Υγρά ΝΑΙ 
1 Άφιξη/Εβδομάδα = 

= 4 Αφίξεις/Μήνα 
ΝΑΙ 

45,00€/Ημέρα 
(1.350,00€/Μήνα) 

ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 15m
3
 και 

απασχόληση βυτιοφόρου για 2h 

Αναλογικά προς κόρους 
του πλοίου/Άφιξη: 

200,00€ – 2.000,00€ 

7 Λαυρίου Στερεά ΟΧΙ 
Κατά το χρόνο που 

εκτελούν κρουαζιέρες 
ΝΑΙ 159,74€/Άφιξη 

ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 3m
3
 και 

απασχόληση εξοπλισμού για 1h 

Αναλογικά προς αριθμό 
επιβατών & πληρωμάτων: 

250,00€ – 3.000,00€ 

8 Ραφήνας Υγρά ΟΧΙ
4
 Δεν ορίζεται ΝΑΙ 96,36€/Άφιξη 

Κάθε παράδοση τιμολογείται 
ξεχωριστά ως πρόσθετα 

τιμολογούμενη 

Αναλογικά προς κόρους 
του πλοίου/Άφιξη: 

200,00€ – 2.000,00€ 

9 Ραφήνας Στερεά 
ΟΧΙ ΜΕ 

ΣΑΦΗΝΕΙΑ 

Χρέωση ανά ημέρα για 
το σύνολο των ημερών 

του μήνα 

ΝΑΙ
5
, ΟΧΙ για 

κρουαζιερόπ
λοια, 

Προβλέπεται 
ομάδα 

«ταχυπλόων 
Ε/Γ με 

εστιατόριο» 

34,97€/Ημέρα 
(1.049,10€/μήνα) 

ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 
2m

3
/Ημέρα 

Αναλογικά προς αριθμό 
επιβατών & πληρωμάτων: 

250,00€ – 3.000,00€ 

                                                           
1
 Τ = σΤ × σΜ [όπου: Τ= τέλος, σΤ = σταθερός συντελεστής διαχείρισης υγρών αποβλήτων και σΜ= συντελεστής ανάλογος του μεγέθους του πλοίου (Κ.Ο.Χ.)]. 

2
 Η κατάταξη γίνεται με απόφαση του ΔΛΤ Πύργου με γνώμη Λιμεναρχείου Πύργου. 

3
 Για πλήθος: 0-250 -> Τ=250€, 251-500 -> Τ=500€, 501-1000 -> Τ=800€, 1001-2000 -> Τ=1500€, 2001-3000 -> Τ=2000€ και για >3001 -> Τ=3000€. 

4
 Η κατάταξη γίνεται με απόφαση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. με γνώμη Λιμεναρχείου Ραφήνας. 

5
 Η κατάταξη γίνεται με απόφαση της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε. με γνώμη Λιμεναρχείου Ραφήνας. 
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Α/Α Λιμένας 
Είδος 

Αποβλήτου 
ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΟ 

ΤΕΛΟΣ 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΟΣ 

ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ 
ΑΝΑΤΑΠΟΔΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΥ 

ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΠΛΟΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΛΟΣ 

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΛΟΩΝ  

10 Κερκύρας
6
 Υγρά ΝΑΙ 2 Αφίξεις/Μήνα ΝΑΙ 

48,30€/Ημέρα 
(1.449,90€/Μήνα) 

ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 15m
3
 και 

απασχόληση βυτιοφόρου για 2h 

Αναλογικά προς κόρους 
του πλοίου/Άφιξη: 

200,00€ – 2.000,00€ 

11 Ευβοίας
7
 Υγρά ΟΧΙ 

Κατά το χρόνο που 

εκτελούν κρουαζιέρες
 8

 
ΝΑΙ 

38,00€/Ημέρα 
(1.140,00€/Μήνα) 

ΝΑΙ, μια παράδοση από 3-18m
3
 και 

απασχόληση βυτιοφόρου για 2h 

Αναλογικά προς κόρους 
του πλοίου ανά άφιξη: 

500,00€ – 1.140,00€ 

12 Ευβοίας Στερεά ΟΧΙ 
Κατά το χρόνο που 

εκτελούν κρουαζιέρες 
ΝΑΙ 110,00€/Άφιξη ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 3m

3
 

Αναλογικά προς αριθμό 
επιβατών & πληρωμάτων: 

250,00€ – 3.000,00€ 

13 Αλεξ/πόλεως Υγρά ΝΑΙ 3 Αφίξεις/Μήνα ΝΑΙ 
36,60€/Ημέρα 

(1.098,00€/Μήνα) 
ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 15m

3
 και 

απασχόληση βυτιοφόρου για 2h 

Αναλογικά προς κόρους 
του πλοίου/Άφιξη: 

200,00€ – 2.000,00€ 

14 Αλεξ/πόλεως Στερεά ΝΑΙ  ΝΑΙ 320,00€/Άφιξη 
ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 3m

3
 και 

απασχόληση εξοπλισμού για 1h 

Αναλογικά προς αριθμό 
επιβατών & πληρωμάτων: 

250,00€ – 3.000,00€ 

15 Καβάλας Υγρά ΝΑΙ 
Δρομολογημένα από 

ΥΝΑΠ ή Λιμενική Αρχή 
και 3 Αφίξεις/Μήνα 

ΝΑΙ 
36,60€/Ημέρα 

(1.098,00€/Μήνα) 
ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 15m

3
 και 

απασχόληση βυτιοφόρου για 2h 

Αναλογικά προς κόρους 
του πλοίου/Άφιξη: 

200,00€ – 2.000,00€ 

16 Καβάλας Στερεά ΝΑΙ 
Κατά την περίοδο που 
εκτελούν δρομολόγια 

ΝΑΙ 320,00€/Άφιξη 
ΝΑΙ, μια παράδοση μέχρι 3m

3
 και 

απασχόληση εξοπλισμού για 1h 

Αναλογικά προς αριθμό 
επιβατών & πληρωμάτων: 

250,00€ – 2.700,00€ 

 

                                                           
6
 Με ρήτρα αναπροσαρμογής των τελών και τιμολογίων δυνάμει του τύπου: Τ = Το × (0,20 + ΔΚΤ / ΔΚΤο × 0,80) 

7
 Με ρήτρα αναπροσαρμογής των τελών και τιμολογίων δυνάμει του τύπου: Τ = Το × (0,20 + ΔΚΤ / ΔΚΤο × 0,80) 

8
 Δρομολογημένα από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από τη Λιμενική Αρχή. 
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Από την επισκόπηση του ανωτέρω πίνακα προκύπτει ότι, α) οι αποφάσεις έγκρισης τελών έχουν 
υιοθετήσει και επιβάλλουν ανά ΦΔΛ δύο σταθερά (πάγια) τέλη ΛΕΠ αποβλήτων και καταλοίπων 
φορτίου πλοίων, ανάλογα με την κατηγοριοποίησή τους - συναρτήσει της συχνότητας αφίξεως σε 
λιμένα - σε πλοία εκτελούντα τακτικούς ή έκτακτους πλόες, και β) το  κριτήριο κατάταξης των 
πλοίων σε έκαστο τέλος δεν είναι ενιαίο. 

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

Τούτο, δεν σημαίνει ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις αποτελούν μη νόμιμες λύσεις. Αντίθετα, τόσο από 
την υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. όσο και από την Οδηγία 2000/59/ΕΚ, χορηγείται το περιθώριο 
στη κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση να καθορίσει ένα σύστημα χρέωσης, το οποίο ενσωματώνει 
ανταποδοτικό τέλος, για να καλύπτεται το κόστος της υπηρεσίας. Το ύψος δε του επιβαλλομένου 
τέλους αποβλήτων δύναται να καθοριστεί από κριτήρια που η ίδια η επιβάλλουσα Αρχή δύναται 
να προάγει. 

Συγκεκριμένα, ήδη από την πρόβλεψη της παρ. 3 του Άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. 
(βλ. και Άρθρο 8 παρ. 2 περ. α της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας) προβλέπεται ότι, το σταθερό τέλος 
δύναται να διαφοροποιείται με κριτήριο την υπαγωγή σε ευρύτερη κατηγορία πλοίων 
(«κατηγορία», «τύπο» και «μέγεθος» πλοίου), τα οποία συνήθως καταπλέουν στο συγκεκριμένο 
λιμένα. Όμως, λόγω της προηγούμενης παρεμβολής της φράσης «μεταξύ άλλων» εντός σημείων 
στίξεως, η απαρίθμηση των ανωτέρω κριτηρίων δεν είναι αποκλειστικού χαρακτήρα. Επομένως, η 
υιοθέτηση του κριτηρίου της αρχικής διαβάθμιση των πλοίων σε πλοία που εκτελούν τακτικούς 
και έκτακτους πλόες, και μετέπειτα σε εξειδίκευση αναλόγως είδους και μεγέθους, κείται κατ’ 
αρχήν εντός της δοθείσης νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 3 του προαναφερθέντος Άρθρου 
8. Η δε περαιτέρω εξειδίκευση του κριτηρίου, εναπόκειται στη Διοίκηση να εξειδικεύσει, 
σύμφωνα με την παρ. 5 του εν λόγω Άρθρου 8, κατά τρόπο δίκαιο, διαφανή και μη εισάγοντα 
διακρίσεις τρόπο. 

Ακολούθως, αναφορικά με την χρήση της έννοιας «τακτικών πλοών», αν και μπορεί να εννοηθεί 
ότι οι λιμένες οφείλουν να υιοθετούν για τον καθορισμό του εν λόγω τέλους τον αντίστοιχο 
ορισμό του Άρθρου 9 παρ. 2 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., θα πρέπει να επισημανθούν τα 
εξής: 

Α. Οι τακτικοί πλόες δεν είχαν τύχει ορισμού ή ερμηνείας από τις αντίστοιχες 2000/59/ΕΚ και 
2007/71/ΕΚ Οδηγίες, οι οποίες επέτρεψαν την έκδοση της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. 

Β. Τα κράτη μέλη, και οι λιμένες, είχαν το σαφές ευρύ περιθώριο να ερμηνεύσουν την ανωτέρω 
έννοια, η οποία αναφέρεται μόνο στο Άρθρο 9 της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας, με πράξεις 
ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο. Στην προκειμένη περίπτωση δε, αυτή η ενσωμάτωση λαμβάνει 
χώρα με την υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., τις τροποποιήσεις της και τις Αποφάσεις που 
εκδίδονται δυνάμει αυτής. 

Ως εκ τούτου, α) ο εξατομικευμένος καθορισμός του κριτηρίου συχνότητας προσέγγισης πλοίων 
για ορισμένους από τους λιμένες της ελληνικής επικράτειας, κατά την επιβολή και είσπραξη 
τελών παραλαβής αποβλήτων, και β) η διαφορετική ερμηνεία της έννοιας «προγραμματισμένα 
δρομολόγια με συχνούς και τακτικούς ελλιμενισμούς», από τους ΦΔΛ και τους αρμόδιους 
Υπουργούς και Γενικό Γραμματέα σε σχέση με τον ορισμό της παρ. 2 του Άρθρου 9 της υπ’ αριθ. 
8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., αποτελούν επιλογές εντός του περιθωρίου δράσης αυτών, με σκοπό την 
κάλυψη του κόστους της υπηρεσίας. 
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Η δε μη υιοθέτηση του ορισμού της παρ. 2 του προαναφερθέντος Άρθρου 9, ως προς την έννοια 
του τακτικού πλού («1. […]. 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. […]. 4. […]. 
5. […].»), και ο αυτοτελής ορισμός της «τακτικότητας δρομολογίων» δύναται να είναι νόμιμος 
εφόσον, υπολαμβάνει και αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο κόστος που ενσωματώνει, 
αιτιολογείται και είναι δίκαιο, διαφανές και μη εισάγοντα αδικαιολόγητες διακρίσεις σε βάρος 
των πλοίων. 

Ως προς δε το επιχείρημα, ότι οι ΦΔΛ κατά την πρόταση των τελών αποβλήτων και οι αρμόδιοι 
Υπουργοί και Γενικός Γραμματέας κατά την έγκρισή τους ανά περίπτωση λιμένα, όφειλαν να 
σέβονται τον ορισμό των τακτικών δρομολογίων κρουαζιεροπλοίων που δόθηκε από το ΔΕΕ (βλ. 
διατακτικό σημείο 1 της από 23ης Ιανουαρίου 2014 Αποφάσεως του ΔΕΕ στην υπόθεση C-537/11), 
στο πλαίσιο ερμηνείας άλλης συναφούς Οδηγίας (βλ. 1999/32/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την 
2005/33/ΕΚ), και την υιοθέτηση του προαναφερθέντος ορισμού στον κανόνα της Οδηγίας 
2000/59/ΕΚ, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Τούτο, διότι σκοπός του ορισμού των τακτικών πλοών του 
Άρθρου 9 ήταν η υπαγωγή στην εξαίρεση από τις υποχρεώσεις που θέτει η 2000/59/ΕΚ Οδηγία 
και η υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. και όχι στο γενικό κανόνα της αυξημένης υποχρέωσης που 
φέρουν τα τακτικώς ελλιμενιζόμενα κρουαζιερόπλοια για μείωση των θειούχων αερίων 
εκπομπών τους. Επομένως, με τον ισχυρισμό αυτό, τίθεται σύγκριση μεταξύ δύο ανόμοιων 
ρυθμίσεων, οι οποίες εξυπηρετούν εντελώς διαφορετικούς σκοπούς, επί τη βάσει ότι και οι δύο 
αναφέρονται στην «τακτικότητα των δρομολογίων». 

Η δε συμπερίληψη του ορισμού του ΔΕΕ στη νεότερη Οδηγία Αποβλήτων (2019/883/ΕΕ, η οποία 
καταργεί την 2000/59/ΕΚ) δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω, διότι είναι μεταγενέστερο γεγονός, και 
αποτελεί επιλογή του ιστορικού ευρωπαίου νομοθέτη να προβεί σε θετική εναρμόνιση και ως 
προς την συχνότητα των προσεγγίσεων πλοίων για το καθορισμό του σταθερού τέλους 
αποβλήτων. Πλην όμως, προκειμένου να μην καταστεί ανεφάρμοστη, οι αρμόδιοι φορείς 
οφείλουν να την λαμβάνουν υπ’ όψιν τους για το μέλλον. Τούτο αποτελεί και υποχρέωση των 
αρμοδίων κρατικών Αρχών να λαμβάνουν τα προληπτικά και κατασταλτικά κατάλληλα μέτρα για 
την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με το Άρθρο 24 του Συντάγματος, ενώ παράλληλα 
«Η θαλάσσια πολιτική της Ένωσης θα πρέπει να στοχεύει σε υψηλό επίπεδο προστασίας 
θαλασσίου περιβάλλοντος, […]. Θα πρέπει να στηρίζεται στις αρχές προληπτικής δράσης και της 
επανόρθωσης των καταστροφών του θαλασσίου περιβάλλοντος, κατά προτεραιότητα στην πηγή, 
καθώς και στην αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”» (βλ. Προοίμιο σημ. 14 της Οδηγίας 2019/883/ΕΕ). 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων ομόφωνα σε φανερή ψηφοφορία 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ 
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Η Διοίκηση υπέχει, δυνάμει της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας και υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., το 
περιθώριο καθορισμού του συστήματος χρέωσης, για την κάλυψη του κόστους των λιμενικών 
εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία, συμπεριλαμβανομένης της 
επεξεργασίας και της τελικής διάθεσης των αποβλήτων, με τη συμπερίληψη σταθερού τέλους, σε 
αυτό. Το ύψος του σταθερού τέλους δύναται να καθοριστεί από κριτήρια που η ίδια η 
επιβάλλουσα Αρχή δύναται να προάγει, με την περαιτέρω εξειδίκευσή των, κατά τρόπο δίκαιο, 
διαφανή και μη εισάγοντα διακρίσεις τρόπο, σύμφωνα τόσο με την παρ. 3 της εν λόγω Οδηγίας 
όσο και με την παρ. 5 της προαναφερθείσας Κ.Υ.Α. 

Η θέσπιση του κριτηρίου της συχνότητας αφίξεων πλοίου σε λιμένα, για την υπαγωγή πλοίου στις 
κατηγορίες «πλοίο που εκτελεί τακτικό ή έκτακτο πλού», κείται κατ’ αρχήν εντός της δοθείσης 
νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 2 του Άρθρου 8 της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας και παρ. 3 του 
Άρθρου 8 της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. και αποτελεί νόμιμο κριτήριο διάκρισης για την 
επιβολή του, κατ’ Άρθρον 8 της 2000/59/ΕΚ Οδηγίας και της υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α., τέλους 
αποβλήτων πλοίου. 

Ο αυτοτελής καθορισμός της συχνότητας αφίξεων πλοίου σε λιμένα δύναται να είναι νόμιμος 
εφόσον, υπολαμβάνει και αντικατοπτρίζει το συγκεκριμένο κόστος που ενσωματώνει, 
αιτιολογείται και είναι δίκαιο, διαφανές και μη εισάγοντα αδικαιολόγητες διακρίσεις σε βάρος 
των πλοίων. 

Η υπαγωγή του ορισμού των τακτικών δρομολογίων κρουαζιεροπλοίων που εδόθη δια της από 
23ης Ιανουαρίου 2014 Αποφάσεως του τετάρτου τμήματος του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως στην υπόθεση C-537/11, στο πλαίσιο ερμηνείας της Οδηγίας 1999/32/ΕΚ όπως 
τροποποιήθηκε με την ομοία 2005/33/ΕΚ, στον κανόνα της εν προκειμένω Οδηγίας 2000/59/ΕΚ, 
δεν μπορεί να γίνει δεκτή επί τη βάσει ότι αμφότερες αναφέρονται στην «τακτικότητα των 
δρομολογίων», διότι τίθεται σύγκριση μεταξύ δύο ανόμοιων ρυθμίσεων, οι οποίες εξυπηρετούν 
διαφορετικούς σκοπούς. Και τούτο διότι σκοπός του ορισμού των τακτικών πλοών του Άρθρου 9 
ήταν η υπαγωγή στην εξαίρεση από τις υποχρεώσεις που θέτει τόσο η 2000/59/ΕΚ Οδηγία όσο 
και η υπ’ αριθ. 8111.1/41/09 Κ.Υ.Α. και όχι η υπαγωγή στο γενικό κανόνα της αυξημένης 
υποχρέωσης που φέρουν τα τακτικώς ελλιμενιζόμενα κρουαζιερόπλοια για μείωση των θειούχων 
αερίων εκπομπών τους. 

Η δε συμπερίληψη του προαναφερθέντος ορισμού του ΔΕΕ στη νεότερη Οδηγία, (ΕΕ) 2019/883 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 «σχετικά με τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής για την παράδοση αποβλήτων από πλοία, για την 
τροποποίηση της οδηγίας 2010/65/ΕΕ και την κατάργηση της οδηγίας 2000/59/ΕΚ» (ΕΕΕΕ L 
151/116 7.6.2019), δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω, διότι είναι μεταγενέστερο γεγονός και αποτελεί 
επιλογή του ιστορικού ευρωπαίου νομοθέτη να προβεί σε θετική εναρμόνιση και ως προς την 
συχνότητα των προσεγγίσεων πλοίων για το καθορισμό του σταθερού τέλους αποβλήτων. Πλην 
όμως, προκειμένου να μην καταστεί ανεφάρμοστη, οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να την 
λαμβάνουν υπ’ όψιν τους για το μέλλον. 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΡΑΛ 

Παναγιώτης – Ιάσων Αγγελόπουλος 
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